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اإلرهاب ظاهرة اجتماعية قديمة، ظهرت منذ ظهور فكرة الدولة، وربما قبلهـا،           

ولكن باختراع التكنولوجيا، وزيادة    . منذ ظهور فكرة السلطة والصراع على النفوذ      
االتصال والتقارب والتعاون المتبادل بين الـدول، أصـبح الفعـل اإلرهـابى أداة              

لى أو اإلقليمى، وإنما أيضاً على المـستوى        للترويع، ليس فقط على المستوى المح     
  .العالمى

ومع ظهور العولمة، وتصاعد وتيرتها، واتساع نفوذهـا وتأثيرهـا، وازديـاد            
توحشها وهيمنتها، أخذ الفعل اإلرهابى أبعاداً جديدة، واتخذ اإلرهاب أشكاالً حديثة،           

 التى تسيطر عليهـا  لم يعرفها العالم من قبل، وبما يتالئم مع هذه المرحلة التاريخية       
  .العولمة

وال يبدو الحديث فيما قد يكون عالقة بين اإلرهاب والعولمة من قبيل االجتهـاد              
المجرد لتصيد خيط ما يربط بين ظاهرتين قد تبـدوان ظاهريـاً مختلفتـان فـى                
طبيعتيهما، ومتباينتان فى سياقهما، ولكن بالنظر إلى األحداث اإلرهابية التى وقعت           

 فى الواليات المتحدة األمريكية، والتأمل فى نتائجها        ٢٠٠١ سبتمبر   ١١ء  يوم الثالثا 
وتداعياتها التى ال زلنا نشهدها حتى اآلن، يصبح من الممكن، بل ومن المـشروع،              

  .الحديث عن عالقة اإلرهاب بالعولمة، ومدى تأثير وتأثر كل منهما باآلخر
يها هذا الكتاب، هى محاولة     وبناء على ذلك، فإن المشكلة األساسية التى يقوم عل        

استكشاف العالقة التى تربط بين اإلرهاب والعولمة، بوصفهما عمليتـان كونيتـان            
  .تحدثان على نطاق عالمى، والتأثيرات التبادلية لكل منهما على اآلخر

كما أدى إعالن اإلمبراطورية األمريكية للحرب على اإلرهـاب بعـد أحـداث             
د على هذه العالقة بين اإلرهاب من جهـة، والعولمـة         سبتمبر اإلرهابية، إلى التأكي   

المهيمنة التى تقودها الواليات المتحدة، وتفرضها قسراً على العالم أجمع من جهـة             
  .أخرى
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يأتى بعد مرور خمس سنوات على أحـداث الحـادى      ومن هنا، فإن هذا الكتاب      
، وإعالن الواليات المتحـدة حربهـا المفتوحـة ضـد           ٢٠٠١عشر من سبتمبر    

  :اإلرهاب، ليؤكد على أمرين أساسيين
أنه رغم قدم ظاهرة اإلرهاب فى التاريخ اإلنسانى، إال أن اإلرهاب           : األمر األول 

، هـو   ٢٠٠١ سـبتمبر    ١١بالشكل الذى شاهده العالم أجمع، وأعلن عن نفسه فى          
إرهاب من نوع خاص، ارتبط بتصاعد تيار العولمة اإلمبريالية المتوحـشة؛ فهـى             

بذوره، وخلقت دوافعه، وأمدته بأدواته ووسائله، التى أحسن استغاللها، التى غرست 
، والـذى   )اإلرهاب العـولمى  (ليظهر نمط جديد من اإلرهاب يمكن أن نطلق عليه          

  .يفوق خطره وتأثيراته كل أشكال اإلرهاب التى عرفها التاريخ
خـر  أن الحرب األمريكية ضد اإلرهاب العولمى، ربما تكـون آ         : األمر الثانى 

حروب اإلمبراطورية األمريكية، والتى تؤذن بانهيار اإلمبراطوريـة األمريكيـة،          
وأفول نجمها، وزوال قوتها وسيطرتها؛ فالفشل الذريع واإلخفاقات المتوالية التـى           
تواجهها اإلمبراطورية األمريكية فى أفغانستان والعراق والشرق األوسط، إضـافة          

دياد حدة موجات الغضب والعنف الموجه ضد إلى تصاعد تيار الكراهية ضدها، واز
مصالحها حول العالم، وتجرؤ العديد من الدول على الخروج مـن عبـاءة الـسيد               
األمريكى والتمرد على هيمنته، بل واالتجاه نحو مواجهته ومنازلته، كل ذلك يمكن            
اعتباره بمثابة األلواح الخشبية التى بدأت تصنع نعش اإلمبراطوريـة األمريكيـة،            

  !!!الذى بات فى انتظار المسمار األخير و
باختصار يهدف هذا الكتاب، من جهة، إلى توضـيح العالقـة العـضوية بـين      
اإلرهاب والعولمة، وتداعيات هذه العالقة على النظام العالمى بوجه عـام، وعلـى      
المنطقة العربية والدول اإلسالمية بوجه خاص، ومن جهة أخرى، يحـاول تقيـيم             

يكية فى الحرب على اإلرهاب خالل السنوات الخمس الماضية، فـى           التجربة األمر 
  .ضوء الواقع العيانى المشاهد

فإن وفقت فى ذلك، فهو من فضل اهللا وتوفيقه، وإن كان هناك نقص أو تقصير 
  .واهللا من وراء القصد وهو يهدى السبيل. فمن نفسى، وكفى بالمحاولة شرفاً

  
  فرغلى هارون
  ٢٠٠٦القاهرة فى ديسمبر 
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لم تكن العولمة اإلسالمية قهراً لبقية الحضارات، بل كانت مداً ثقافياً اسـتوعب             (

ية لخدمـة   باقى الحضارات، وحافظ على هويتها الثقافية، بعد ان أصلها بقيم إسالم          
اإلنسان وليس الستغالله وقهره، وكانت إثراء للفكر اإلنسانى على عكس العولمـة            

إن اإلسالم يدعو إلى العولمة لكـن فـى         . الغربية التى جاءت لتقهر الفكر اإلنسانى     
فاإلسالم جاء من أجل نشر حضارة شـاملة، وفـى نفـس الوقـت          ، أسمى معانيها 

  ).ليعترف بخصوصية كل شعب
من منطلقات هذا الكتاب الذى يحاول أن يضع حداً لحيرتنا فى بحث            هذه واحدة   

العالقة بين اإلرهاب والعولمة، وتعريف اإلرهاب، ونسخ الخلط بينه وبين الكفـاح            
وهو يصك مصطلحاً جديداً تحت اسم اإلرهـاب العـولمى بعـد حـادث              . المسلح
د يسميه الكاتب   سبتمبر الذى قلب موازين اإلرهاب فى العالم واتى بإرهاب جدي         ١١

  .إرهاباً عولمياً
أما العولمة ذاتها، تلك التى حيرتنا فلم يضع أحد لها كلمة الختام أو القول الفصل           

فهى عند البعض تعنى إزالة الحواجز السياسية واالقتصادية واالجتماعية .. فيها بعد 
وهـى عنـد    .. حتى تتحرك رءوس األموال واألفكار والسلع والخدمات فى حرية          

لبعض اآلخر، الوجه الحديث لالستعمار، والموجة الجديدة مـن سـيطرة الغـرب             ا
  ..األوربى واألمريكى على مقدرات العالم الثالث 

وهى عند فريق ثالث المرادف الموضوعى لألمركة والهيمنة األمريكية ولسيادة          
ـ        .. نمط األفكار والثقافة األمريكية      ه وهى عند آخرين ليست إال ستاراً تتحرك تحت
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الشركات عابرة القارات والقوميات، صاحبة الميزانيات األضخم مـن ميزانيـات           
بعض الدول، والتى لها مصالح ال تتفق مع مصالح الدول، ولها الطموحات التى ال              
تقف عند حد، ومن ثم فإنها ترفع شعار العولمة كى تفسح لنفسها طريق التوغـل،               

محلية، فتنتشر دون أى عائق بغض      وهى ترفعه كى تزيل التشريعات والمنافسات ال      
النظر عما إذا كانت مصالح هذه الشركات تضر بمصالح الدول الفقيرة فى العـالم              

  .الثالث
وباختصار؛ فإن مذهب العولمة يقوم فى الواقع على أساس من قيم الداروينيـة             
االجتماعية التى تعتمد على شعار البقاء لألصلح، فهل تكـون النتيجـة ان ينهـزم               

  !اء أمامها ؟الضعف
الذى ال شك فيه، أن الهزيمة أمام العولمة تبدأ دائماً بأن تكون هزيمـة نفـسية؛                

وهو أمر مبالغ فيه، وال يعبر عن حقيقـة         . سببها اعتبار أن ظاهرة العولمة حتمية     
هذه الظاهرة؛ ألن اعتبار ظاهرة العولمة حتمية قد ال يكون فى الحقيقة أكثر مـن                

  . لدينا طاقة باقية للمقاومةاالعتراف بأننا لم تعد
  !والحـل ؟

الحل فى االستفادة القصوى من إيجابيات العلومة، وتحاشى سلبياتها، والـسبيل           
من جهة فإنه يقتضى اعتماد اإلجراءات الالزمة لحماية حركة         .. إلى ذلك متشعب    

ووضـع  .. اإلنتاج الوطنى وتأمين أسواق التصريف لهذا اإلنتاج داخلياً وخارجياً           
ومن جهـة  .. رامج لتعزيز حركة التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة أخرى         ب

ثالثة تطوير المناخات الالزمة لتنشيط حركة التثمير داخل البالد مع الحرص علـى          
صون أسباب االستقرار االجتماعى بمكافحة البطالة، ومعالجة الفقر، والتزام مبـدأ           

مان االجتماعى، والدخول فى تكتل دولى أو       العدالة االجتماعية، وتعزيز برامج الض    
إقليمى يتمتع بالقدرة على منافسة الكبار فى الساحة الدولية، ولن يكون ذلـك فـى               
أروع صوره إال باالنضواء تحت اتحاد عربى قادر على المواجهة تحـت شـمس              

  .النظام العالمى الجديد



  ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a ٧

  

صـد النتـائج    الكتاب الذى بين أيدينا يشرح ويحلل ويبحث عن األسـباب، وير          
إن العالم اليوم يواجه موقف ال أخالقى بعدما سقط برقع الحياء الدولى،            .. والحلول  

  .وانتهى العشم بين القوة الكبرى وأصدقائها وحلفائها، وأصبح كل شىء محتمالً
إن اإلرهاب عمل ال أخالقى، ال شك فى ذلك، ولكنه أحيانـاً يكـون رداً علـى            

إن اإلرهاب الحالى ليس إال مجرد رد فعل إلرهاب         . .عولمة هى نفسها ال أخالقية      
آخر أكثر قوة تبنته واتخذته الواليات المتحدة األمريكية سياسة لها فـى توجهاتهـا              

  .الجديدة تجاه دول العالم الثالث
البد هنا من الربط بين العولمة واإلرهاب، إن العالقة بينهما هى عالقة توحـد              

ه عالقة تضاد وتنابذ، وكأننا ندور فى حلقة مفرغة         وتكامل، كما أنها فى الوقت نفس     
ال يكسرها إال ظهور قطب جديد يواجه الواليات المتحدة، ولتكن الصين أو كوريـا              
الشمالية أو االتحاد األوربى أو االتحاد العربى المأمول، أو حتـى قـوة اإلرهـاب        

  !!ككيان بال دولة
العربية هى الخاسـر األكبـر      أما على صعيد العالم العربى، فقد كانت منطقتنا         

 ١١سياسياً واقتصادياً بظهور اإلرهاب ثم الحرب عليه، باعتبار أن منفذى عمليـة             
سبتمبر كانوا من المنطقة العربية، فبعد أن فرغت الواليات المتحدة األمريكية مـن             
أفغانستان، استدارت إلى العراق لتحتله بحجة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، التى 

وها هى تزرع بذور ديمقراطيتها فى عالمنـا العربـى بقـوة            . جدها حتى اآلن  لم ت 
سالحها الذى تعطيه إلسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، وضرب لبنان، والقضاء          
على المقاومة بكل صورها العربية اإلسالمية، مـن رفـض االعتـراف بحمـاس         

ها حصاراً شامالً هو    وحكومتها المنتخبة من الشعب الفلسطينى، وها هى تفرض علي        
ثم ها هى أيضاً تهدد سوريا وكأنهـا        .. حصار الموت اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً      

تبحث عن تكئة لضربها، ولن ننسى دورها الداعم بكل وقاحـة وصـلف وجـرأة               
إلسرائيل فى محاولة تصفية حزب اهللا باعتباره منظمة إرهابية مناوئة ال تريـدها             

  .أمريكا فى المنطقة
  ..  بالضبط تريد أمريكا منا ومن منطقتنا العربية ؟ ماذا
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  !وماذا يريد جورج بوش وعصابته اليمينية الرجعية الصهيونية تحديداً منا ؟
إن كانوا يريدون استسالمنا فلن نستسلم، ولو كنا من أهل االستسالم الستـسلمنا             

ذ نظرية  منذ أول بادرة غدر وإظهار عضالت من الواليات المتحدة فى أرضنا، من           
الفراغ االيزنهاورية أو حلف بغداد والهالل الخصيب، أو منذ سحب تمويـل الـسد              
العالى والتشكيك فى االقتصاد المصرى، ومن قبل هذا كله، منذ عـصور سـحيقة              
شهدت احتالالً فرنسياً وعثمانياً وانجليزياً، بل وإيطالياً أيضاً، ناهينا عـن الفـرس             

  .ابل التاريخ وبقى الشعب العربىكلهم ذهبوا إلى مز.. والرومان 
ولو أننا فقط راجعنا ميزانيات االنفاق العسكرى لقتل أبنائنا ونسائنا وشـيوخنا،            
وتدمير بيوتنا فوق رءوسنا، وتحطيم بنياتنا األساسية حتى نقعـد متخلفـين نلعـق              

  .جراحنا ونداوى ما تحطم منا عشرات السنين
لم يكن أبداً بسر، وقد بان القصد واتضح لو راجعناها الكتشفنا ما ليس سراً، وما 

وزارة الـدفاع عـن     (سنكتشف أن ميزانية البنتاجون األمريكـى       . سبيل المجرمين 
 مليار  ٥١٢,٩ قد زادت لتصبح     ٢٠٠٧للعام  ) مصالح أمريكا، ووزارة الحرب علينا    

تأملوا الرقم لتعرفوا حجم المشاكل التى تغرق فيها دول وشعوب فـى            !! .. دوالر  
يا وشرق آسيا وأمريكا الالتينية التى كانت من الممكن أن ينقذها نصف هـذا              أفريق

  .المبلغ الذى خصصته شياطين الحرب للعدوان والتدمير
  !وماذا عن منطقتنا ؟

الحظـوا  ( وافق مجلس الشيوخ األمريكـى باإلجمـاع         ١٩/١٠/٢٠٠٦بتاريخ  
فقات الحملـة   دوالر لن )  بليون ٧٠نكرر  ( بليون   ٧٠على تخصيص   ) باالجماع هذه 

وهذا يفـسر معنـى     .. يعنى على المسلمين    .. العسكرية على العراق وأفغانستان     
اإلجماع والحماس فى الموافقة، فهى حرب صليبية كما أعلنها جورج بن بوش، ثم             

  !!نصحوه فعاد ليصححها، أو فلنقل ليؤكدها باعتذار خائب 
س الجلسة، على    يصوت مجلس الشيوخ األمريكى وفى نف      ٢٠٠٦فى نفس العام    

نكرر أيضاً كلمة بليون، الذى ( بليون دوالر ٤٨٨مشروع القانون الذى يبلغ إجماليه 
بموافقـة  !)  صفر، لمن أراد أن يعرف     ١٢يساوى مليون مليون، يعنى واحد أمامه       
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 ٣٧٨يعنى االجماع أيضاً، ويخـصص المـشروع        !!  صوت مقابل ال شىء      ١٠٠
  .٢٠٠٥عن العام % ٥ئيسية، بزيادة قدرها بليون دوالر لبرامج البنتاجون الر

  ما معنى هذا ؟
معناه أن أمريكا تلقى بباليينها فى نار الحروب وال تدفع بها إلى ما ينفع أممـاً                

من أجل أن يعيش أطفالها ويجدوا      .. وشعوباً من حولها تحتاج إليها من أجل الحياة         
حياناً، وحفنة من قمـح أو      كما يجد باقى أطفال العالم كوب اللبن، بل وكوب الماء أ          

  .طحين، وقرصاً من دواء لعالج أمراض توطنت وراحت تفتك بهم بال رحمة
.. هؤالء األطفال هم أيضاً وأهلهم ضحايا حروب إقليمية ومحلية، لو تأملناهـا             

الكتشفنا أنها أيضاً من صنع أصابع وألعاب البنتـاجون         .. ولو سألنا فيها المحللين     
ابرات األمريكان، لحاجة فى نفس يعقوب األمريكانى، لكنه        األمريكى ووكاالت مخ  

  !!أبداً لن يقضيها 
 باليين ٥٠٧، وافق الكونجرس األمريكى على تخصيص ٢٠٠١ سبتمبر   ١١منذ  

دوالر للحرب على العراق وأفغانستان، وبلغت تكلفة الحرب فـى العـراق حتـى              
ر للحـرب فـى      بليون دوال  ٩٧ بليون دوالر، مقابل     ٣٧٩،  ٢٠٠٦منتصف العام   

أفغانستان، على اعتبار أن أفغانستان قد فقدت تقريباً كل مقومات الحياة، وتحولـت             
إلى ركام أو أطالل دولة، والفضل كل الفضل لألمريكان وباليينهم الطائرة والقاذفة            

  !!والعنقودية، الذكية منها والغبية 
ريكيـة أن   يقول جورج بوش الجالس على عرش العالم فى مقعد الرئاسـة األم           

  ).١١/٩/٢٠٠٦خطاب بوش فى ! (العالم أصبح أكثر أمناً بعد حرب العراق 
أو بعض التقارير المهدئة والمطمئنـة والمربتـة        !! .. وربما تقول هذا أحالمه     

  !!على مخاوفه، والمشجعة لخيباته وسوء تقديراته 
دت مـن   أما التقارير األمنية المخابراتية، فتقول أن الحرب على العراق قـد زا           
  !خطر التهديد اإلرهابى على الواليات المتحدة بصورة أسوأ مما كان سابقاً 

هذا عن أمريكا ومخابراتها ووزارة حربها وسياساتها الكولونيالية العولمية، فماذا      
  عنا نحن شعوب ودول العالم الثالث ؟



  ١٠ ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a  

سياسـة  "يجيب عن هذا السؤال الكاتب الصحفى عطيه عيسوى فـى عمـوده             
 فيقول أن شبح المجاعة قد عاد ليطل بوجهـه          ١٣/٨/٢٠٠٣لمؤرخ فى   ا" خارجية

 عاماً من تعهد زعماء العالم فى       ٢٨الكئيب فى مناطق متفرقة من أفريقيا وآسيا بعد         
 ١٩٨٤ بأال يبقى طفل جائع فى القارة السمراء بحلول عام ١٩٧٤القمة الغذائية عام 

نحة أن تسارع بإرسـال المعونـات       وناشدت األمم المتحدة للمرة الثالثة الدول الما      
 مليون إنسان يهددهم الموت فـى سـت دول فـى            ١٣الالزمة إلنقاذ حياة حوالى     

 مليـون فـى     ٦,٤الجنوب األفريقى، وحوالى مليون آخرين فى أثيوبيا، فضالً عن          
  .كوريا الشمالية يعانون نقصاً حاداً فى الغذاء

 - يقول عطيه عيسوى– ملموسة فإن النداءات الثالثة لم تلق استجابة.. ولألسف 
تـستطيع  ( مليـون دوالر     ٦٠٠حيث تطالب المنظمات الدولية المعنية بأكثر مـن         

لتفادى كارثة إنسانية، ربما لتدخل السياسة      ) الواليات المتحدة وحدها دفعها بجرة قلم     
خاصة فى دول على خالف شديد مـع        ) الحظ كلمة تدخل السياسة هذه    (فى المسألة   

) وضحت المـسألة إذن   (مبابوى فى أفريقيا وكوريا الشمالية فى آسيا        الغرب مثل زي  
وتبديـد المـساعدات    ) صناعة مخـابرات أمريكـا    (حيث تتردد االتهامات بالفساد     

  .واستخدامها من قبل األنظمة فى تحقيق أغراض سياسية أو معاقبة المعارضين لها
اف منذ استقاللها   فإن زيمبابوى تعانى من أسوأ موجة جف      .. وعلى سبيل المثال    

 مليون دوالر،   ٢٨٥وتحتاج على معونة عاجلة قدرها      ) ٢٠٠٣كان هذا الكالم عام     (
وسط أنباء عن أن الحزب الحاكم بزعامة الرئيس روبرت موجابى منـع توزيـع              
المساعدات الغذائية على المناطق التى لم يؤيده سكانها فى انتخابات الرئاسة األخيرة 

ذلك حسبما ذكرت اإلذاعة البريطانية أخيراً، والتـى قـال    رغم نفى الحزب الحاكم     
تلقى المزارع (مراسلها أن بعض السكان يعيشون على وجبة غذائية واحدة فى اليوم 

والمصانع األمريكية أحياناً فائض انتاجها فى المحيط حتى ال تـنخفض أسـعارها             
ثمار البرية ألكلها   وأن معظمهم خارج المدن ال يجدون سوى النباتات وال        !) العالمية  

  !!بينما تم منع سكان المدن حتى من شراء الغذاء الوارد ضمن المعونات 
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وعلى رأسها الواليـات    (ولو صح ذلك فستكون النتيجة أسوأ ألن الدول المانحة          
وكأنها كانت تنتظر هذا السبب ال لكى       (ستمتنع عن تقديم المساعدة     ) المتحدة بالطبع 

بينما توقفت الكثير من المزارع     ) فقط تمتنع .. لكن لتمتنع   تتدخل كما تتدخل دائماً و    
كان البيض قد اغتصبوها منذ     (عن اإلنتاج بعد انتزاعها عنوة من أصحابها البيض         

 للتصحيح  –بداية االحتالل من أصحابها السود ثم استردها السود بزعامة موجابى           
  !)فقط

..  ماليين جائع ٣ذ حياة    مليون دوالر إلنقا   ١٤٤وهناك ماالوى التى تحتاج إلى      
يـستطيع أى   ( مليون دوالر إلنقاذ مليونين من البـشر         ٧١وزامبيا التى تحتاج إلى     

من % ٣٠وليسوتو التى يواجه    ) .. رجل أعمال متوسط القدرة أن يوفرها من جيبه       
ما قلناه عن زامبيا ينـصرف      ( مليون دوالر    ٤١سكانها الموت جوعاً وتحتاج إلى      

 ١٥٠ مليوناً لتفادى موت     ١٩ثم سوازيالند التى تحتاج إلى       .. )أيضاً على ليسوتو  
  !!)نفس الكالم الذى قلناه عن زامبيا وليسوتو !! (ألفاً جوعاً 

أمـا فـى إقلـيم اوجـادين        . وال يختلف حال موزمبيق كثيراً عن حال سابقاتها       
ومناطق الفقر فى أثيوبيا فإن مليون شخص يواجهون الموت بسبب الجفاف، ممـا             

فى الواليات المتحدة فنـادق للكـالب، ومحـالت    (ى إلى نفوق معظم الحيوانات    أد
!!) لتصفيف شعرهم، وأطباء نفسيين لعالج الكالب، وقوانين تحميهم من ظلم البشر           

ونزوح مئات اآلالف من منازلهم، وكان مليون أثيوبى قد ماتوا جوعاً فى ظـروف           
  .١٩٨٤مشابهة عام 

 مليون إنسان على المـساعدات الخارجيـة،        ٦,٤مد  أما فى كوريا الشمالية فيعت    
حيث ال يجد البعض ما يأكله سوى األعشاب والطحالب، ويعانى سـكان المـدن،              

  !باستثناء بيونج يانج العاصمة من نقص حاد فى الغذاء 
حروب القـرن الحـادى   "وكما يقول المفكر الفرنسى انبياسيو رامونيه فى كتابه       

 إن األشخاص الثالثة األكثر غنى فى العالم، يملكون :٢٠٠٥الصادر فى " والعشرين
 بلداً األكثر فقـراً، أى ربـع        ٤٨ثروة تفوق مجموع النواتج المحلية اإلجمالية للـ        

 دولة صار نصيب الفرد من الدخل أدنى مما         ٧٠إجمالى دول العالم، وفى أكثر من       



  ١٢ ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a  

 مليار شخص   ٣كان عليه منذ عشرين عاماً، وعلى المستوى الكوكبى يعيش حوالى           
وتصل وفرة السلع إلى مستويات لم      .  يورو فى اليوم   ٢هم نصف البشرية بأقل من      

يسبق لها مثيل، غير أن عدد أولئك الذين ال يملكون مأوى وال عمالً وال ما يكفـى                 
  .من الطعام، يزداد بال انقطاع
  مليار من السكان الذين تضمهم البلـدان الناميـة، ال          ٤,٥وعلى هذا النحو، فإن     

، وال يتناول خمس األطفال !!يتمتع حوالى الثلث بالوصول إلى مياه صالحة للشرب   
– مليار من األفراد     ٢سعرات حرارية أو بروتينات بصورة كافية، ويعانى حوالى         

 مليون شخص، ويعانى    ٣٠وكل سنه يموت من الجوع      .  من األنيميا  –ثلث البشرية   
  . مليون آخرين من نقص الغذاء المزمن٨٠٠
  .أبداً إطالقاً:  ويجيب– يتساءل رامونيه - هل هذا الوضع قضاء وقدر ؟ف

فوفقاً إلحصاءات األمم المتحدة، يكفى لكى نوفر لكل سـكان الكـرة األرضـية       
) الغذاء، المياه الصالحة للشرب، التعليم، الـصحة      (الوصول إلى حاجاتهم األساسية     

ثروة التراكمية مـن أضـخم      من ال ) نكرر أربعة بالمائة فقط   % (٤اقتطاع أقل من    
وال يكلف الوصول على اإلشباع الشامل للحاجات الـصحية         .  ثروة فى العالم   ٢٥٥

 مليار يورو، أى بالكاد ما ينفقه سكان الواليات المتحدة واالتحاد           ١٣والغذائية سوى   
  !!!!!األوربى فى السنة على استهالك الروائح العطرية 

 رهيباً يجثم فوق صدور سيئى الحـظ مـن     يبدو أن الموت جوعاً سيبقى كابوساً     
سكان العالم الثالث، ألن الجوع صار سالحاً سياسياً، ومن اآلن فصاعداً فإنه ما من              
مجاعة تقع بالمصادفة، ما دامت السياسة تدس انفها وتفرض قوانينها ومصالحها فى      

  !األعمال اإلنسانية ومصائر الشعوب 
  . .وتلك هى المشكلة .. هذه هى الحقيقة 
  ..وهذه هى الفريسة .. وهذا هو الصياد 

  فمن يدق الجرس ؟
  ليوقظ الشعوب من هذا الخرس ؟
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ئعة بشكل كبير فى    يعتبر كالً من مفهومى اإلرهاب والعولمة من المفاهيم الشا        
المجاالت األكاديمية والنظرية، بل وفى الحياة اليومية أيضاً فى السنوات األخيـرة،            
وبرغم شيوعهما إال أن الجدال الزال محتدماً حول تعريف كل منهما بشكل يرضى             

  .جميع المهتمين بهاتين الظاهرتين
معنى؛ فهمـا   فكل من مفهومى اإلرهاب والعولمة أصبح تقريباً فارغاً من ال         " 

وفى حالة كل من المفهـومين، كـافح        . يعنيان فى نفس الوقت كل شىء وال شىء       
األكاديميون لوقت طويل إليجاد تعريف محدد، وفى الحالتين كانوا غير قادرين على 

عالوة على ذلك فإن كالً من فكـرة      . تطوير تعريف واحد يكون مقبوالً لكل شخص      
لى نحو متزايد ويتسع بشكل ثابت من قبـل  اإلرهاب والعولمة، أصبحت مستعملة ع    

أجهزة اإلعالم المختلفة وتطبيقاتها، فبطريقة ما أصبح اإلرهاب مترابطاً أكثر مـن            
أى نوع من العنف، وبطريقة ما أصبح أى حدث يتضمن أشخاصـاً مـن بلـدين                

   )1("مختلفين يعتبر كعولمة 
أن " لمفـاهيم  وما يجب االنتباه إليه عند التعامل مـع هـذه المـصطلحات وا       

المصطلحات فى نشوئها، تعود إلى أسباب ومسببات وأهداف وغايات، فقد يتكـون            
هذا المصطلح أو ذاك وينتشر فى أصقاع العالم، ويكون الهدف منه خدمة اإلنسانية             
جمعاء، كما هو الحال فى بعض المصطلحات العلمية أو الفكرية، وقد يكون محدود             

                                           
Maskliunaite,Asta, Terrorism and Globalization: Recent Debates,              ( 1) 
http://venus.ci.uw.edu.pl/   
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غيره من المجتمعات، وفى الوقت ذاته قد يتم تخليق االنتشار ويستخدمه مجتمع دون 
أو افتعال مصطلح ما من قبل جهة أو جهات معينة، ويكون الهدف منه نفعياً يخدم               
مصالح هذه الجهة أو تلك، مثلما يكون فى الوقت ذاته إضراراً بجهات بعينها، وهذا              

وبـات  النوع من المصطلحات أخذ يتحول إلى سالح فعال فى عـصرنا الـراهن،       
يستخدم فى الوسائل اإلعالمية والثقافية التى اصبحت تمتلك تقنيات إيصال هائلة فى            
أيامنا هذه، حتى أصبح ال يقل أهمية أو خطورة عن البندقية والمدفع والـصواريخ              

   )1(. "العابرة للقارات
  

وفى هذا الباب نحاول الوقوف على أبعاد هذين المفهومين متتبعين نشأة كـل             
وره والموقف منه، فى محاولة للخروج بتعريف محدد لكل مفهوم منهما           منهما وتط 

  .يساعدنا على االقتراب، قدر المستطاع، من الفهم الموضوعى لهذين المفهومين
  

                                           
قضية اإلرهاب بين الحق والباطل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ،  عبد الرحمن عمار) 1(

  )نسخة إلكترونية. (٢٠٠٣دمشق، 
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  متهمون نحن باإلرهاب

  .. إذا رفضنا محونا 
  واليهود والبرابرة.. على يد المغول 
  ..إذا رمينا حجراً 

  من الذى على زجاج مجلس األ
  استولى عليه قيصر القياصرة

  ..متهمون نحن باإلرهاب 
  .. إذا رفضنا أن نفاوض الذئب 

  !!وأن نمد كفنا لعاهرة 
  ..متهمون نحن باإلرهاب 

  إذا رفضنا زمناً صارت به أمريكا
  القوية.. الغنية .. المغرورة 

  !!مترجماً محلفاًَ للغة العبرية 
���#�/�א�"�!��א� ��##$%���##&א� �
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بداية البد من اإلقرار بأن هناك عدداً كبيراً جـداً مـن التعريفـات لمفهـوم                
 وذلك بحكـم    - تعريف لإلرهاب    ٩٠٠ رصد بعض الباحثين أكثر من       -اإلرهاب  

تعقد الظاهرة وتعدد مستوياتها وتباين وجهات النظـر بـشأنها، سـواء بالنـسبة              
 أو الدول التى تواجههـا، باإلضـافة إلـى تـداخل            لألشخاص أو القوى السياسية   

ومن هنا يبدو أن لكـل      . االعتبارات السياسية مع االعتبارات الموضوعية األخرى     
 رؤيته الخاصة لهذه الظاهرة والمختلفة عـن        – شخصاً أو حزباً أو دولة       –طرف  

نظـر  اإلرهابى فى (رؤى اآلخرين، وذلك انطالقاً من المقولة الشائعة التى ترى أن          
  ). البعض هو مقاتل من أجل الحرية فى نظر البعض اآلخر

ولهذا فإنه ليس من الصعب إنشاء تعريف مقبول ضمن أوساط جماعة متآلفة            
بعينها، وأما المشكلة فتبدأ حين تحاول تلك المجموعة االنخراط فـى حـوار مـع               

  .اآلخرين
لى رد الفعـل    وألن اإلرهاب ينطوى على مشاعر بالغة الحدة، تعود جزئياً إ         " 

على األهوال المقترنة به، وتعود فى جزئها الثانى إلى سياقه األيديولوجى، فإن من             
الصعوبة العثور على تعريف دقيق يضمن توافق جميع األطراف المـشاركة فـى             

إن أكبر العوائق أمام الدراسة الجادة لإلرهاب هـى أن اإلرهـاب فـى              ...النقاش  
د من أبرز األسباب الكامنة فى صعوبة التوصل        وهذا واح . الجوهر مشكلة أخالقية  
   )1("إلى تعريف لإلرهاب 

                                           
 أيلول وبعده، مجلة الكرمـل،      ١١اإلرهاب قبل   :  غرانت وردلو، مشكلة تعريف اإلرهاب، فى      )1(

  ٨-٧ص ص . ٢٠٠١ خريف ،٦٩العدد 
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إشكاليات تعوق الوصول إلى مفهوم متفق عليه نحـو اإلرهـاب           وهناك عدة   
   )1(:يتمثل أهمها فيما يلى

تتصل بالمفاهيم والمعانى واألطـر،     : إشكاليات على المستوى النظرى   : أوالً
وجود إجماع بين البـاحثين حـول مفهـوم         عدم  : وهى تشمل عدة إشكاليات أهمها    

 تداخل مفهوم اإلرهاب مع عـدد مـن         –اإلرهاب بسبب تباين الثقافات واألهداف      
العنف السياسى أو الجريمـة الـسياسية أو        : المفاهيم القريبة فى المعنى مثل مفاهيم     

 أن مفهوم اإلرهاب دينـاميكى ومتطـور تختلـف          –الجريمة المنظمة أو التطرف     
  .له ودوافعه باختالف الزمان والمكانصوره وأشكا
فغالبية ما كتب حول الظـاهرة مـن        : إشكالية على المستوى المنهجى   : ثانياً

بحوث ودراسات تتصف بأنها ذات طابع نظرى عام يصف الظاهرة دون استخدام            
  .المناهج العلمية الدقيقة

  . فى تحليل ظاهرة اإلرهابإشكالية غياب الموضوعية: ثالثاً
فالدراسات حولها  : إشكالية غياب التكوين المعرفى حول هذه الظاهرة      : رابعاً

ذات طابع سياسى وقانونى فقط، ولذا البد من قيام تخصص جديـد يـستند علـى                
التداخل المعرفى والمنهجى بين علوم االجتماع والسياسة واالنثروبولوجيا واالقتصاد 

 للكـشف عـن ماهيتهـا       وغيرها، لرصد وتحليل الظاهرة من أبعاد منهجية متعددة       
  .وأسبابها وطرق التصدى لها

 التى تحول بعض األسباب الجزئيـة ويمكن أن نضيف إلى اإلشكاليات السابقة    
   )2(:دون التوصل إلى تعريف محدد لمفهوم اإلرهاب والتى أهمها

  .اختالف المفاهيم والرؤى حول العنف واإلرهاب والمعايير المتصلة بهما -١

                                           
محمد بن عبد اهللا بن حجر الغامدى، اإلرهاب وجدلية التعريف، مجلة الشورى السعودية، .  د) 1(

  .هـ١٤٢٥، ذو الحجة ٦٤السنة السادسة، العدد 
 مجلة المختار اإلسالمى، مفهوم العنف وعالقته بمصطلح اإلرهاب والمقاومة المشروعة، ) 2(

 www.islamselect.com    الموقع اإللكترونى للمجلة
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ذوبان هذه المفاهيم وعدم تحديدها، وخاصة أمريكا       استفادة بعض الدول من      -٢
وإسرائيل، وذلك للتحرك السياسى والعسكرى واالقتصادى ضمن مفهـوم         

 .فضفاض يفصلونه حسب مرادهم
استفادة بعض الحكومات المحلية لتصفية خصوماتها تحـت طائلـة هـذه             -٣

 .المفاهيم غير المحددة
الوصول للكسب بأى (يم نفاقية غلبة الفكر البرجماتى المادى القائم على مفاه -٤

ومن أبشع من يطبق    )  النسبية األخالقية  – تطبيق معايير مزدوجة     –طريقة  
 .هذه المفاهيم الحكومة األمريكية ومن خلفها اللوبى اليهودى

  
òÌÜÛa@óÏ@lbçŠ⁄a@óäÈßZ@ @

 فـى اللغـة     Terrorism على أن مصدر كلمة      المراجع األجنبية تكاد تتفق   " 
 أى الرعب أو    Terror الذى استمدت منه كلمة      Tersفعل الالتينى   اإلنجليزية هو ال  
   )1("الخوف الشديد 
ويقال ) أرهب(اشتقت كلمة إرهاب من الفعل المزيد "  فقد اللغة العربية أما فى   

أرهب فالن فالناً أى خوفه وأفزعه، وهو نفس المعنى الـذى يـدل عليـه الفعـل                 
يرهب رهبة ورهباً ) رهب(المادة وهو أما الفعل المجرد من نفس ) رهب(المضعف 

 رهباً ورهبة أى خافه، أما الفعل المزيـد بالتـاء           ءفيعنى خاف، فيقال رهب الشى    
الـخ،  ..فيعنى انقطع للعبادة فى صومعته، ويشتق منه الراهب والرهبانية          ) ترهب(

أى : ترهـب فالنـاً  : وكذلك يستعمل الفعل ترهب بمعنى توعد إذا كان متعدياً فيقال   
مـن نفـس المـادة فتقـول        ) استفعل(ده، وكذلك تستعمل اللغة العربية صيغة       توع

   )2("استرهب فالناً أى أرهبه 
                                           

، دار الحرية ١٠أحمد جالل عز الدين، اإلرهاب والعنف السياسى، كتاب الحرية، العدد .  د)1(
  ٢٢ص . ١٩٨٦للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، مارس 

، رابطة العالم ٢٠٩حسن عزوزى، اإلسالم وتهمة اإلرهاب، سلسلة دعوة الحق، العدد .  د)(2
  ١٥ - ١٤ص ص . ٢٠٠٥ر اإلسالمى، اكتوب



  ٢٢ ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a  

@ @
lbçŠ⁄a@|ÜĐ—ß@Ñí‹Èm@Z@ @

على الرغم من وجود اثنتى عشرة اتفاقية دولية حول اإلرهاب، فإن المجتمع            
ك الدولى لما يتوصل بعد إلى تعريف محدد لمفهوم اإلرهاب الذى تدور حوله كل تل             

  .االتفاقيات والقرارات
وألن مفهوم اإلرهاب تحول إلى إشكالية معقدة، فإن الناس رضوا بالتوصيف " 

ومما يعمـق   ... ال التعريف، والتوصيف مرتبط بذوات األحداث ال بذات الظاهرة          
وبـاختالف  ... اإلشكالية تعدد مثيرات اإلرهاب، إذ أن لكل مثير حيثياته ومغايرته           

   )1("فهوم والموقف المثير يختلف الم
وفى ظل تعدد األسباب والمفاهيم والمكاييل والحياد واالنحياز السلبيين تبدت          " 

للمتابع عشرات الرؤى والتصورات المعمقة لإلشكالية بحيث لم تكن وقفـاً علـى             
يعنى ) لغويته(من حيث   ) رهب(فجذر  . التعريف، وإنما هى فى المفاهيم والمواقف     

يعنـى مباشـرة االعتـداء، ومـن حيـث          ) إجراؤه(يث  التخويف والقمع، ومن ح   
يكون ضد أى كيـان  ) األهداف(يكون فردياً وجمعياً ودولياً، ومن حيث    ) الممارسة(

يكون بسبب اضطهاد أو اعتداء أو      ) الدوافع(سياسى أو دينى أو عرقى، ومن حيث        
 انحياز أو هو مبدئى تمليه أيديولوجية معينة وتفرضه نحلة متطرفة، ومـن حيـث             

إذ هنـاك   . يؤدى إلى الفوضى واالضطراب واختالل األمـن والتخلـف        ) النتائج(
مسلمات ال يختلف حولها أحد، وحين نفرق بين الداللة والمفهوم نكون قد وضـعنا              

   )2("المؤشر على المفصل 
وهو تشوش غير قابل لالختـزال    . نحن إذن بصدد تشوش فى الحقل الداللى      " 

وكل هذه األشياء ال يجب التعامل معها باعتبارها مجرد      ... فى الحدود بين المفاهيم     
                                           

حسن بن فهد الهويمل، اإلرهاب وإشكاليات المفهوم واالنتماء والمواجهة، بحث منشور .  د)1(
        ٧ص. على موقع وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف السعودية

             www.alminbar.al-islam.com 
  ٨ المرجع السابق، ص)2(



  ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a ٢٣

  

فعلى العكس من ذلك، يجب أن نـرى        ... خلل فى التنظير أو فوضى فى المفاهيم        
فالقوى المهيمنة هى القوى التـى تـتمكن فـى          . فيها استراتيجيات وعالقات القوى   

لى ظروف معينة من فرض تسمياتها ومن ثم فرض التأويل الذى يناسـبها وبالتـا             
   )1("إضفاء الشرعية على هذه التسميات بل وتقنينها 

أياً كان تعريفـه فـى نهايـة        (فإن الطابع الزلق لمفهوم اإلرهاب      " ومن هنا،   
يتبدى على أوضح صورة فى استخدامه االنتقائى، وخصوصاً اسـتخدامه          ) المطاف

   )2("االنتقائى اإلزدرائى 
كلمـا  " سى جاك دريدا قائالً إنه وهذا هو نفس ما يؤكده فيلسوف التفكيك الفرن      

فقد أمكن اإلشادة   ... ازداد المفهوم غموضاً كلما أصبح عرضة للتطويع االنتهازى         
 فى سياق المقاومة ضد االحـتالل       –بارهابيين باعتبارهم مكافحين من أجل الحرية       

 وجرى التنديد بهم باعتبارهم إرهابيين      –السوفيتى فى أفغانستان على سبيل المثال       
   )3("ى سياق آخر ف

إن مما ال شك فيه أن المصطلحات التى تستخدم لوصف حدث تاريخى مـا              " 
هى التى تحدد فهمنا له، وإذا جردناها من التحديد فإن الكلمات تصبح حواجز أمـام    
المعرفة، وهذا ما هو حاصل اآلن عندما يناقش موضوع اإلرهاب وتختلف النظرة            

لمؤسف حقـاً أن يكـون تحديـد المـصطلحات          ومن ا . إليه بين العرب والغربيين   
الحضارية والسياسية األكثر شيوعاً وذيوعاً انتاجاً غربياً محـضاً ال يـسع األمـم              

  )4(. "والشعوب سوى اإلذعان والقبول به

                                           
بشير : صفاء فتحى، مراجعة: مبر؟، ترجمة سبت١١ جاك دريدا، ما الذى حدث فى حدث )1(

. ٢٠٠٣، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ٥٣١السباعى، المشروع القومى للترجمة، العدد 
  ٨٦ص

  ٩ غرانت وردلو، مرجع سابق، ص)2(
  ٨٤ جاك دريدا، مرجع سابق، ص)3(
  ٧٧حسن عزوزى، مرجع سابق، ص.  د)4(



  ٢٤ ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a  

لبعض التعريفات التى قدمت لمفهـوم      ويتبدى ذلك بوضوح عند استعراضنا      
  :فراد أو منظمات، والتى منها سواء فى الغرب أو الشرق، وسواء من قبل أاإلرهاب

استعمال :  بأنه Terrorism اإللكترونية اإلرهاب    Encartaتعرف موسوعة    -١
العنف أو التهديد باستعماله من أجل إحداث جو من الذعر بين أناس معينـين              
يستهدف مجموعات عرقية أو دينيـة أو حكومـات أو أحزابـاً سياسـية أو            

  )1(.غيرها
 بقصد خلق حالة من التهديد العام، الموجه        اإلرهاب هو عنف منظم ومتصل     -٢

إلى دولة أو جماعة سياسية، والذى ترتكبه جماعة منظمـة بقـصد تحقيـق              
)2(.أهداف سياسية

 

اإلرهاب فعل رمزى يراد منه التأثير فى السلوك السياسى         : تعريف ثورنتون  -٣
)3(.عن طريق وسائل غير عادية تنطوى على استخدام التهديد بالعنف

 

و استعمال العنف أو التهديد باستعماله ضد األفراد أو الجماعـات           اإلرهاب ه  -٤
أو الدولة بغية تحقيق هدف غير مشروع يؤثر علـى األوضـاع الـسياسية              

)4(.واالقتصادية واالجتماعية السائدة والتى أقرها المجتمع
 

اإلرهاب هو استخدام العنف من جانب الجماعات غير الحكومية مـن أجـل              -٥
  )5(.ةانجاز أهداف سياسي

االستعمال المنظم للعنف السياسى غير التقليدى بواسـطة        : تعريف كرينشاو  -٦
)6(.مجموعات تآمرية صغيرة بهدف التأثير فى االتجاهات السياسية

 

                                           
  ١٢ المرجع السابق، ص)1(
  ٤٩ عز الدين، مرجع سابق، صأحمد جالل.  د)2(
  ١٤ غرانت وردلو، مرجع سابق، ص)3(
، الموسوعة اإلسالمية العامة، المجلس األعلى للشئون )مشرفاً(محمود حمدى زقزوق .  د)4(

  ١٠٤ص. ٢٠٠٣اإلسالمية، القاهرة، 
Giddens,Anthony,Sociology, 3rd ed, Polity Press, Cambridge, 2000. P.751 (5) 

(6) Maskliunaite,Asta, Op.Cit. 
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تعريف لجنة الشئون العربية والخارجية واألمن القومى لمجلـس الـشورى            -٧
 –ماديـة    بأشكاله المادية وغير ال    –استعمال العنف   : المصرى اإلرهاب بأنه  

للتأثير على األفراد أو المجموعـات أو الحكومـات، وخلـق منـاخ مـن               
االضطراب وعدم األمن، بغية تحقيق هدف معين، يرتبط بتوجهات الجماعات 

 يتضمن تأثيراً على المعتقدات أو القـيم أو         – بصفة عامة    –اإلرهابية، لكنه   
ائدة، التى تم التوافق األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية الس   
)1(.عليها فى الدولة والتى تمثل مصلحة قومية عليا للوطن

 

كل : ١٩٩٨تعريف االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الصادرة بالقاهرة عام          -٨
فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيـذاً               

ى إلقاء الرعب بين الناس، أو      لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، ويهدف إل      
ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحـاق             
الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو             

)2(.االستيالء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر
 

ة المكرمة فى دورته الـسادسة عـشرة        تعريف المجمع الفقهى اإلسالمى بمك     -٩
العدوان الذى يمارسـه أفـراد أو       : م١١/١/٢٠٠٢-٥المنعقدة فى الفترة من     

 بغيـر   – دينه، ودمه، وعقله، ومالـه       –جماعات أو دول بغياً على اإلنسان       
حق، ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل           

طع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو        بصور الحرابة وإخافة السبيل وق    
التهديد، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، ويهدف إلـى إلقـاء             
الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم 

                                           
شواغل الحاضر وآفاق المستقبل، مركز األهرام :  هانى خالف، أحمد نافع، نحن وأوربا)1(

  ١٨٥ص. ١٩٩٧للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة، 
مظاهره وأشكاله وفقاً لالتفاقية العربية لمكافحة : محمد الحسينى مصيلحى، اإلرهاب.  د)2(

 ٨ص. وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف السعوديةر على موقع اإلرهاب، بحث منشو
www.alminbar.al-islam.com   
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ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئـة أو بأحـد المرافـق           . أو أموالهم للخطر  
 الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنيـة أو الطبيعيـة           واألمالك العامة أو  

للخطر، فكل هذا من صور الفساد فى األرض التى نهى اهللا سبحانه وتعـالى              
)1()رِض ِإن اللَّه ال يِحب الْمفِْسِدينألوال تَبِغ الْفَساد ِفي ا(المسلمين عنها 

 

االستخدام غيـر   : ب بأنه يعرف مكتب التحقيقات الفيدرالية األمريكية اإلرها      -١٠
المشروع للقوة أو العنف من قبل مجموعة من األفراد، لهم صلة ما بدولـة              
أجنبية، أو تتجاوز أنشطتهم الحدود القومية، ضـد أشـخاص وممتلكـات،            
لترويع أو إكراه حكومة ما والسكان المدنيين أو أى جزء منهـا، لتعزيـز              

)2 (.أهداف سياسية أو اجتماعية
 

: ١٩٨٠عـام   ) CIA(االستخبارات المركزيـة األمريكيـة      تعريف وكالة    -١١
 .تالتهديد الناشئ عن عنف من قبل أفراد أو جماعا

أسلوب جنائى عنيف يقصد به     : ١٩٨٤تعريف وزارة العدل األمريكية عام       -١٢
 .بوضوح التأثير على حكومة ما عن طريق االغتياالت أو الخطف

عمال أو التهديـد غيـر      االست: ١٩٨٦تعريف وزارة الدفاع األمريكية عام       -١٣
المشروع للقوة ضد األشخاص أو األموال، غالباً لتحقيق أهداف سياسية أو           

 .دينية أو عقائدية
عنف ذو باعـث سياسـى      : ١٩٨٨تعريف وزارة الخارجية األمريكية عام       -١٤

يرتكب عن سابق تصور وتصميم وضد أهداف غيـر حربيـة مـن قبـل          
، ويقصد به عادة التـأثير      مجموعات وطنية فرعية أو عمالء دولة سريين      

 .على جمهور ما

                                           
     ٣-٢ص ص .  رابطة العالم اإلسالمى، اإلرهاب، ملف خاص من موقع الرابطة اإللكترونى)1(

www.themwl.org 
كمال السيد، :  ترجمةويليام بلوم، الدولة المارقة، دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة فى العالم، )2(

 ٦٤ص. ٢٠٠٢، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ٤٦٣المشروع القومى للترجمة، العدد 
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كفاح موجه : ١٩٨٥تعريف مكتب جمهورية ألمانيا االتحادية لحماية الدستور -١٥
نحو أهداف سياسية يقصد تحقيقها بواسطة الهجوم على أرواح وممتلكـات           

 .أشخاص آخرين، وخصوصاً بواسطة جرائم قاسية
هجى للخصوم بما فى    سياسة التخويف المن  : تعريف دائرة المعارف الروسية    -١٦

)1(.ذلك استئصالهم مادياً
 

العنف : ٢٠٠١تعريف تقرير وزارة الخارجية األمريكية الصادر فى أكتوبر  -١٧
المتعمد ذو الدوافع السياسية والذى يرتكب ضد غير المقاتلين، وعادة بنيـة            

واإلرهاب الدولى هو اإلرهاب الذى يشترك فيـه        ... التأثير على الجمهور    
)2(.أو يتم على أرض أكثر من دولة من دولة واحدةمواطنو أكثر 

 

  :وبالتأمل فى التعريفات السابقة يمكننا الخروج بالمالحظات التالية
جميع التعريفات الغربية التى قدمت لإلرهاب، سواء مـن خـالل أفـراد أو               .١

منظمات، تتسم بأنها فضفاضة، غير دقيقة، ال تفرق بين األنواع المختلفة من            
، وتخلط بين اإلرهاب والعنف السياسى، كما تخلط بين إرهاب          الفعل العنيف 

األفراد أو الجماعات وإرهاب الدول، كما تتجاهل فى أغلبها الدوافع المسببة           
لإلرهاب، وال تحدد بشكل دقيق أشكال اإلرهاب المختلفة، وبالتالى فهى غير           

  .موضوعية
لباً، بين اإلرهاب   أغلب التعريفات األمريكية لإلرهاب تخلط، بشكل متعمد غا        .٢

والكفاح المسلح المشروع ضد االحتالل األجنبى، ألهداف تخص مـصلحتها          
أوالً، ومصلحة الصهيونية العالمية ثانياً، حيث تصنف ضمن جرائم اإلرهاب          
أعماالً ال يمكن بأى حال أو معيار للشرعية الدولية إال أن تكـون مقاومـة               

 .مسلحة مشروعة ضد االحتالل
                                           

هانى السباعى، اإلرهاب فى المنظومة الغربية، مقال منشور على : ١٦-١١ التعريفات من )1(
 www.islamselect.comموقع مجلة المختار اإلسالمى  

مناقشة قانونية وتحليلية لتعريف : لتعريف األمريكى لإلرهاب، فىطه عبد العليم، خطيئة ا.  د)2(
 www.balagh.com.  اإلرهاب، ملف خاص من موقع البالغ
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سمى لإلرهاب من قبل المؤسسات األمريكية ال يحدد أبداً نوعية التعريف الر"  .٣
فهو ال يحدد أبداً إذا كـان       . مصادر الفعل اإلرهابى أو فئة من قاموا بارتكابه       

هذا من فعل فئة فردية أو جماعية، قومية أو دولية، من فعل دولة معينـة أو                
نسحب على  وهذا التعريف فضفاض لدرجة أنه ي     ... خارجاً عن إطار الدولة     

. جميع الجرائم وعلى جميع االغتياالت، ومن ثم فهو تعريف غيـر صـارم            
حيث إننا لم نعد نرى ما الفرق بين الجريمـة اإلرهابيـة والجريمـة غيـر                
اإلرهابية، وال الفرق بين اإلرهاب القومى واإلرهاب الدولى، وال الفرق بين           

)1(."وما هو مدنىفعل الحرب وفعل اإلرهاب، وال الفرق بين ما هو عسكرى 
 

 رغـم قـصور     –تميل التعريفات العربية لإلرهاب أكثر إلى الموضـوعية          .٤
 . حيث يتحرر واضعوها من التحيز الذى يدمغ التعريفات الغربية–بعضها 

يعتبر تعريف المجمع الفقهى اإلسالمى بمكة المكرمة أشمل التعريفات؛ حيث           .٥
الفـردى والجمـاعى    يتسع ليشمل كل أشكال اإلرهاب المادى والمعنـوى،         

والدولى، حيث يرد اإلرهاب بالمفهوم الغربى الـذى يـشتمل علـى القتـل              
اإلفـساد  (و  ) الحرابة(والتدمير والترويع، إلى مفهومه اإلسالمى وهو مفهوم        

، ولكن يؤخذ عليه إغفاله للدوافع  المختلفة لإلرهـاب، وعلـى            )فى األرض 
تلف كثيراً عن تعريف االتفاقية     رأسها الدوافع السياسية، كما يالحظ أنه لم يخ       

 .العربية لمكافحة اإلرهاب، بل يكاد يكون متطابقاً معها
كلمة اإلرهاب اليوم أخذت فـى لغتنـا، بتـأثير األحـداث            " وهكذا نجد أن    
الرعب الدموى والعدوان المادى والمعنـوى والمـس بأبريـاء          (والمتغيرات معنى   

ونفسياً على الجهة المستهدفة إلرغامها على      والقيام بأعمال من شأنها التأثير سياسياً       
اتخاذ قرار أو تعديل قرار، أو أداء ما يريده صاحب الفعل اإلرهابى من المستهدف              

كما أدى االستخدام السياسى واإلعالمى للكلمة إلـى        ) ... بالفعل المنفذ من أغراض   
ذى تنطوى  اتجاه يبعدها عن مدلول الردع أو الزجر الشديد ال        : انحراف فى اتجاهين  

                                           
  ١٠١-١٠٠ جاك دريدا، مرجع سابق، ص ص )1(
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 – أو غيـر مقـصود       –وآخر يعتمد على خلط مقصود      . عليه وتنم عنه وتنذر به    
للمفاهيم والدالالت حيث يطلق كلمة اإلرهاب بكـل داللتهـا وإيحاءاتهـا الـسلبية              

  )1(."والجرمية على أفعال مشروعة مثل مقاومة االحتالل
ينـة  ثوباً فضفاضاً تضعه قـوى مع     " وفى ظل هذه الظروف يصبح اإلرهاب       

على جسد غيرها وتوجه االتهام لها فى ظل غيبة التعريف القانونى الدقيق واختالط             
المفاهيم المرتبطة به، وهو أمر يدعو إلى القلق الحقيقى؛ فسوف يتحول ذلك الرداء             

إلى ذريعة لتصفية من يريدون الخـالص منـه،         ) بدلة اإلعدام (األحمر الذى يشبه    
  )2(."وتشويه من يرغبون فى إقصائهم

  :هذا ويميل الكاتب إلى األخذ بتعريف محدد لإلرهاب يتمثل فى أنه
 أو التهديـد    – بأشكاله المادية وغير الماديـة       –استخدام العنف والعدوان    (

باستخدامه، ضد األرواح واألموال والممتلكات الخاصة أو العامة والموارد الوطنية       
ثير على أفراد أو جماعات أو      أو الطبيعية، من قبل أفراد أو جماعات أو دول، للتأ         

دول وحكومات أخرى، وخلق مناخ من االضطراب وفقدان األمن وإشاعة الرعـب          
والخوف بين الناس، بهدف تحقيق أهداف سياسـية أو اقتـصادية أو اجتماعيـة           
ترتبط بتوجهات القائمين بالفعل اإلرهابى، وتتعارض مع مصالح المستهدفين بهذا          

  ).الفعل

                                           
 ١٣/١٤على عقلة عرسان، مفهوم اإلرهاب ومفهوم المقاومة، مجلة الفكر السياسى، العدد .  د)1(

  .الموقع اإللكترونى للمجلة. ٢٠٠١عدد مزدوج، ربيع وصيف 
مصطفى الفقى، العرب األصل والصورة، دار الشروق، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، .  د)2(

  ٣٠٤ص. ٢٠٠٢
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 ظاهرة اجتماعية قديمـة قـدم       – بمعنى استخدام العنف للترهيب      –اإلرهاب  
المدنية ذاتها، عرفتها جميع الحضارات اإلنسانية على مر العصور، ولكن بـالعودة            
إلى تاريخ اإلرهاب بداللته المعاصرة التى سعت واشنطن والغـرب مـن خلفهـا              

فالمؤلفان . "  ذاته سابق على ظهور اإلسالم   و  لتكريسها نجد أنه غير إسالمى، بل ه      
تاريخ اإلرهاب مـن    (الفرنسيان جيرارد تشالياند، وأرنود بلين، يذكران فى كتابهما         

أول أن الفعل اإلرهابى كعمل إجرامى جماعى، كـان         ) العصور القديمة إلى القاعدة   
أو  ضد سلطة الرومان، ممثلين بجماعـة تـسمى األتقيـاء    من قام به هم اليهـود   

نظراً ألنهـم   ) المخنجرين(الورعاء، وهم جماعة أطلق عليهم الرومان أنفسهم اسم         
كانوا يعتمدون الخنجر وحده فى اغتيال ممثلى السلطة الرومانية، وكذلك فى تصفية            
أبناء جلدتهم ممن كانوا يعتبرونهم كفاراً، أو مقصرين فى التقيد بحرفية الـشريعة             

ة األولى والثانية وبعد ظهور اإلسالم، لم يعرف العالم         وعلى امتداد األلفي  . التوراتية
حركات إرهابية تنتمى إلى العالم اإلسالمى، وتتخذ مـن العنـف المـادى وسـيلة              

) الحـسن الـصباح   (التى أسـسها    ) الحشاشين(للوصول إلى أهدافها، سوى حركة      
المنسوب إلى الطائفة اإلسماعيلية النزارية، وهى حركة خارجـة عـن اإلجمـاع             

 فإن اإلرهـاب كعمـل   – كما يرى المؤلفان الفرنسيان    –وفيما عدا ذلك    . إلسالمىا
  )1(."جماعى إجرامى هو ابن شرعى للحضارة الغربية فكراً وممارسة

، الثـورة الفرنـسية    هو من ابتداع     Terrorismوال شك أن تعبير اإلرهاب      
 ،  ١٧٩٤ – ١٧٩٢حيث كان أول استخدام سياسى له خالل الفترة القـصيرة مـن             

وهى الفترة التى استولى فيها اليعاقبة على السلطة وأجروا محاكماتهم الشهيرة لكل            
أنصار العهد الملكى، والتى أطاحت برقاب العديدين وبلغت ذروتها خـالل فتـرة             

                                           
 أحمد محمد إبراهيم، اإلرهاب نشأ يهودياً واألمريكيون ألصقوه باإلسالم كعدو بديل، مقال )1(

 www.lahaonlin.com:      منشور على موقع
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هيمنة روبسبير على لجنة األمن العام الحاكمة، حيث أعلن سيادة حكم اإلرهاب فى             
لت كل أنحاء فرنسا، حتى قدر عدد من أعـدموا          فرنسا وقاد حملة إعدام رهيبة شم     

 مواطناً فرنسياً من الجنسين ١٣٦٦فى األسابيع الستة األخيرة من عهد اإلرهاب بـ 
  )1(.فى باريس وحدها

آالف الناس " ويؤكد عالم االجتماع البريطانى أنتونى جيدنز أنه فى هذه الفترة      
 – من المـواطنين العـاديين        االرستقراطيون فى األساس، ولكن بعد ذلك العديد       –

 بمعنى استخدام   –واإلرهاب  . طوردوا من أصحاب السلطة ووضعوا على المقصلة      
  )2(." استخدم بواسطة الحكومات بشكل واسع منذ هذا الوقت–العنف للترهيب 

وإذا كان اإلرهاب قديماً ومالزماً للبشرية منذ بدء التاريخ، فإن األمر الـذى              
التقدم الهائـل فـى وسـائل       صوى فى زماننا الحاضر هو      جعل له تلك األهمية الق    

فنوعية وكثافة المشاعر التى قـد يـسببها     . "  أو ما يسمى بثورة االتصاالت     اإلعالم
ففى إطار ظـروف    . الفعل اإلرهابى ال تتناسب مع عدد الضحايا أو فداحة الخسائر         

يحول حدث  معينة أو فى إطار ثقافة معينة وفى غياب رنين إعالمى قادر على أن              
يمكن لهذا الحـدث أن     . قتل آالف األشخاص فى زمن وجيز إلى حدث استعراضى        

يخلق آثاراً نفسية وسياسية أقل وطأة من تلك اآلثار التى قد يسببها اغتيال شـخص               
واحد فى بلد معين وفى إطار ثقافة معينة أو فى إطار دولة قومية معينـة معـززة                 

  )3(."بجهاز إعالمى فائق القوة
، وفى ظل الثورة االتصالية التى نعيشها أخذ اإلرهاب وضـعاً مميـزاً             وهكذا

وشكالً متميزاً فى عصرنا الحاضر، وأصبح اإلرهابيون يدركون تماماً أهمية ودور           
وسائل اإلعالم الجماهيرى، فهى الطريق الذى ال غنى عنه لحمل رسالتهم، وعملية            

                                           
يونان لبيب رزق، شئون وشجون . و د. ٨٩ جالل عز الدين، مرجع سابق، صأحمد.  د)1(

  ١٥٨ - ١٥٧ص ص . ٢٠٠٥تاريخية، مكتبة األسرة، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 
(2) Giddens, Anthony, Op.Cit, P.362 
  ٩١ جاك دريدا، مرجع سابق، ص)3(
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ال يقل أهمية فى نظـرهم عـن        نقل الرسالة هذه كما يمليها اإلرهابيون، هى هدف         
  .انجاز ونجاح العملية التى يرغبون فى إذاعتها

الداللة السائدة التى نسحبها اليوم على كلمة اإلرهـاب         : وهكذا أيضاً، نجد أن     
فى جميع معانيها، إنما توضع حيز التنفيذ فى الخطاب المهيمن على المجال العـام              

  )1(." لإلعالم االقتصادى–أساساً عن طريق النفوذ التقنى 
عصرنا هو عصر العالمية المتزايدة، ولكنه أيـضاً        " إضافة إلى كل ذلك فإن      

عصر التفتيت المتزايد، وهاتان القوتان تساعدان على انتشار اإلرهاب، فالتفتيـت           
يعصف بالتضامن االجتماعى، ويدفع الجماعات المتطرفة إلى تعميـق معارضـتها      

 قدرة الحكومات على حفظ النظام، واتساع نطـاق     للمدنية، كما أن العالمية تؤثر فى     
ثورة االتصاالت، والتطور التكنولوجى المذهل وخصخـصة االقتـصاد العـالمى،         
وزوال الحدود بين الدول، كل هذه التطورات ساهمت فى توفير المنـاخ المـواتى              

وقـد  ... للقيام بأعمال إرهابية، نتيجة لذلك كله أصبح اإلرهاب خطـراً عالميـاً             
عدت األنشطة اإلرهابية ألن اإلرهاب قد تواءم بنجاح مع العالمية، فى حين أن             تصا

الجهود الرامية لمكافحة اإلرهاب ال تزال جهوداً إقليمية ووطنية، ولم تتبلور بعـد             
  )2(."بالشكل الكافى على المستوى الدولى

                                           
  ٩٢ المرجع السابق، ص )1(
، ١٢٧ المتحدة ومواجهة اإلرهاب، مجلة السياسة الدولية، العدد بطرس بطرس غالى، األمم.  د)2(

  الموقع اإللكترونى. ١٩٩٧يناير 
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يميز ثورنتون بين   " هذا اإلطار   لإلرهاب أشكال متعددة وأنماط مختلفة، وفى       
 الـذى   الترهيـب التنفيـذى   مقولتين عريضتين فى استخدام الترهيب، األولى هى        

يستخدمه مالكو السلطة الراغبون فى تصفية التحديات لـسلطتهم، والثانيـة هـى             
 والذى يصف النشاطات اإلرهابية ألولئك الراغبين فى تقويض         الترهيب التحريضى 
وتحليله بذلك يلبى متطلبات التطبيق المتكافئ      . الك السلطة ألنفسهم  النظام القائم وامت  

تمييـز  . لمفهوم اإلرهاب بالنسبة إلى نشاطات المتمردين والحاكمين على حد سواء         
نظـام الترهيـب وحـصار      : الذى يقسم اإلرهاب إلى نوعين    ) ماى(مماثل يالحظه   

قائم، والثانى يـشير    ، األول يشير إلى إرهاب موضوع فى خدمة النظام ال         الترهيب
  )1(."إلى إرهاب موضوع فى خدمة الحركات الثورية

جنائى، ونفسى، وحربـى،  : أما ولكنسون فيميز بين اربعة أنماط من اإلرهاب     
 يعرف بأنه استخدام الترهيب ألغراض الكسب المادى،        اإلرهاب الجنائى . "وسياسى

 واإلرهاب الحربى .  ينطوى على أغراض صوفية ودينية وسحرية      واإلرهاب النفسى 
يسعى إلى شل العدو واستنزاف مقاومته واختزال قدرته على القتال على أن يكون             

وتمييز ولكنسون األساسـى بـين اإلرهـاب المـدنى          . تدميره هو الهدف الختامى   
واإلرهاب العسكرى يقوم على أن األول يهدف عموماً إلى اإلبـادة والثـانى إلـى               

يعرف عموماً بأنه االستخدام المنهجى للعنـف أو         ف اإلرهاب السياسى أما  . السيطرة
  )2(."التهديد به لضمان تحقيق أهداف سياسية

  )3(:وبشكل عام يمكننا رصد األشكال التالية لإلرهاب

                                           
  ١٥ غرانت وردلو، مرجع سابق، ص)1(
  ١٨-١٧ المرجع السابق، ص ص )2(
مناقشة قانونية وتحليلية لتعريف اإلرهاب، ملف : سامى الشيخ، اإلرهاب وأشكاله، فى.  د)3(

 www.balagh.com:     خاص منشور بموقع
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 وهو استخدام العنف المسلح بواسطة حكومات       ):الجنائى(اإلرهاب المسلح    -١
وبـالمرافق  أو جماعات أو أفراد بهدف إلحاق األذى باإلنسان وبالممتلكات          

وغالباً ما يذهب ضـحيته     . والمنشآت الخدمية واالقتصادية العامة والخاصة    
كـاالحتالل العـسكرى واألعمـال      : خارجيـاً وهو قد يكون    . أناس أبرياء 

تمارسـه  : داخليـاً أو . العدوانية الحربية على الـشعوب والـدول اآلمنـة      
التطهير العرقى  الحكومات وأجهزتها األمنية الداخلية مثل عمليات اإلبادة و       

وما يميز األعمال اإلرهابية المسلحة بنوعيها أنها من طبيعة اجرامية . الخ..
  .جنائية، مهما حاول مرتكبوها إسباغ المشروعية عليها

يتمثل فيما تمارسه دولـة أو      : خارجى وهو نوعان، إما     :اإلرهاب السياسى  -٢
هـدف  مجموعة دول بحق دولة أو جماعة أو أفراد من ضغوط سياسـية ب            

حملهم على تغيير سياساتهم ومواقفهم لمصلحة الدولة أو مجموعة الـدول            
يتمثل فى النظم الديكتاتوريـة الفاشـية التـى تمنـع           : داخلىوإما  . األقوى

المشاركة السياسية وتمارس القهر والسيطرة على مواطنيها، ويتعاظم هـذا          
 .النوع فى البلدان الخاضعة لسيطرة المؤسسة العسكرية

يتمثل فيما تمارسه القوى الدوليـة  : خـارجى  وهو إما  :ب االقتصادى اإلرها -٣
الفاعلة سواء كانت دوالً أو منظمات أو شركات من ضغوط علـى الـدول              
والحكومات والجماعات واألفراد، بهدف إجبارهم على القبـول بـسياساتها          

وهو ليس معزوالً عن األهداف السياسية للجهـات التـى تقـف            . المختلفة
فرض العقوبات واالستيالء على الثـروة ومـصادرها        : ن أمثلته وم. وراءه

يتمثل فيما تمارسـه القـوى الداخليـة واألنـساق          : داخلىوإما  . الخارجية
السياسية واالقتصادية المحلية من ضغوط وتهديدات وما تفرضه من قيـود           

 .اقتصادية تحد من فاعلية النشاط االستثمارى ألطراف معينة
غياب الحرية والديمقراطيـة والـوعى      :  أهم أسبابه   ومن :اإلرهاب الفكرى  -٤

وانتشار الظلم واالستبداد، وتنتشر هذه الظاهرة أكثر فى المجتمعات التقليدية   
المنغلقة ذات الثقافة األحادية، ولكنها أيـضاً موجـودة فـى المجتمعـات             
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الحمالت الدعائية التى تعـرض لهـا المفكـر         : المتطورة والمنفتحة، مثل  
يه جارودى والنائب البريطانى جورج جالوى وغيرهم، وذلك        الفرنسى روج 

بتهديد األمن الشخصى لكل واحد منهم وتقديمهم للمحـاكم القـضائية فـى             
 .بالدهم بدعم من القوى السياسية واإلعالمية الصهيونية

 وهو تهديد مجتمعى لألفراد الخـارجين عـن سـلطة           :اإلرهاب المجتمعى  -٥
عاداتهم وتقاليدهم الخاصـة بهـم، وهـو        مجتمعهم، بآرائهم وسلوكياتهم و   

 .خاصية أساسية فى المجتمعات التقليدية المتخلفة
 جميع أشكال اإلرهاب العسكرى واالقتصادى والـسياسى        :اإلرهاب النفسى  -٦

والمجتمعى والفكرى تترك بصماتها على النفس، وتفضى إلى حالـة مـن            
 ولـذلك ال تقـل      الخوف والهلع والشعور بالقلق وانعدام األمن واالستقرار،      

 .اآلثار النفسية لإلرهاب فداحة عن آثاره المادية
 الذى يمكـن    اإلرهاب الدولى المسلح  واإلرهاب الذى يهتم كتابنا بمعالجته هو       

حيث يمكـن   . " اعتباره أحد صور العنف السياسى التى تقع بديالً للحروب التقليدية         
وى ذات الرادع األكبـر،     للقوى الصغيرة التى تملك الرادع األصغر أن تتصدى للق        

ففـى  . بل ثبت أن القوى الصغيرة يمكنها أن تحدث فى القوى الكبيرة خسائر كبيرة            
 تمكنت جماعة مدنية قليلة العدد تستخدم معدات مدنية أن          ٢٠٠١ سبتمبر   ١١أحداث  

تحدث خسائر ضخمة فى القوة العظمى، وثبت ايضاً أن القوات المحـدودة عـدداً              
تغير األهداف السياسية للقوة العظمى أثناء القتال بما تملكه مـن          وتسليحاً يمكنها أن    

قدرة على التصدى وتوقيع العقاب، كما يحدث اآلن فـى العـراق ضـد القـوات                
األمريكية، وفى فلسطين ضد القوات اإلسرائيلية، بتفعيل معادلة المقاومة العنيدة فى           

ادل، ومواجهة توازن الرعب    مواجهة العدوان، ومبدأ التدمير المتبادل والردع المتب      
  )1(."فى تحديه لتوازن القوى

                                           
 أمين هويدى، إدارة األزمات فى عصر الهيمنة األمريكية، جريدة األهرام المصرية، عدد )1(

  .٢٣/٥/٢٠٠٦الثالثاء 
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 المستـشار األول لـرئيس      –ويوضح خبير اإلرهاب الدولى بريان جنكنـز        
األسـباب    -مؤسسة راند األمريكية لألبحاث التى تعد العقل االستراتيجى األمريكى   

ة فـى  التى جعلت اإلرهاب الدولى وسيلة صالحة لالستخدام كبديل للحروب التقليدي  
  )1(: فيما يلىالعصر الحاضر

أن التقدم العصرى قد أتاح لإلرهاب قدرات جديدة، وأهدافاً جديـدة أيـضاً              -١
لمهاجمتها، مما مكن الجماعات التى تفتقر إلى أى وسيلة من وسائل القـوة             

  .أن تستعين به فى كفاحها
االنتشار الهائل لوسائل اإلعالم، مما أعطى لإلرهاب مزية خطيرة، وهـى            -٢

جيع اللجوء إلى اإلرهاب كوسيلة من وسائل الدعاية، حيث يصبح العالم           تش
كله مسرحاً للعملية اإلرهابية حيث يقع تأثيرها على كل من يشاهدها عـن             

 .طريق وسائل اإلعالم فى كل بقاع العالم
ازدياد استخدام التكنولوجيا الحديثة، مما خلق أنواعاً كثيرة من األهداف التى  -٣

ربها أن تحدث تأثيراً فـى مـسار الحيـاة االجتماعيـة            يمكن فى حالة ض   
 .واالقتصادية فى المجتمعات

أن الحرب التقليدية فى العصر الحديث أصبحت أمراً غير عملى ألنها بالغة             -٤
التدمير وباهظة النفقات، كما أن األوضاع العالمية الحالية جعلت من الحرب 

 .لتكاليفالتقليدية أمراً مدمراً لالقتصاد الوطنى باهظ ا
الحـرب األدنـى    (ولهذه األسباب يرى جنكنز أن بديل الحروب التقليدية هو          

والتى تؤدى إلى استنزاف النمط العسكرى، وتكون فيها قوة         ) مستوى وطويلة األمد  
  .الصمود أهم من قوة السالح

                                           
  ١٤٥-١٤٢أحمد جالل عز الدين، مرجع سابق، ص ص .  د)1(
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و وتتطور فى ظل عوامل يعد اإلرهاب من الظواهر االجتماعية التى تنشأ وتنم
نفسية واجتماعية خاصة، وتحت ظروف سياسية وثقافية معينة، وتشترك جميع هذه           
. العوامل والظروف بشكل أو آخر فى انتاج ظاهرة اإلرهاب فى الواقع االجتماعى           

ومن ثم، فإن أية معالجة جادة لهذه الظاهرة تتطلب معرفة دقيقـة لهـذه العوامـل                
  .ى وجودهاوالظروف التى تساعد عل

اللجنة الخاصة لإلرهاب الدولى التابعة للجمعية العامـة لألمـم          وقد حددت   " 
 أسباباً سياسية واقتصادية واجتماعية لإلرهاب تتلخص       ٢٩/١١/١٩٧٩ فى   المتحدة

سيطرة دولة على دولة أخرى، واستخدام القوة ضد الدول الضعيفة، وممارسة           : فى
 فى النظام االقتصادى العالمى، واالستغالل      القمع والعنف والتهجير، وعدم التوازن    

األجنبى للموارد الطبيعية للدول الناميـة، وانتهـاك حقـوق اإلنـسان الـسياسية              
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتعـذيب أو الـسجن أو االنتقـام، والجـوع             
والحرمان والبؤس والجهل، وتجاهل معاناة شعب ما يتعرض لالضطهاد، وتـدمير           

  )1(."ةالبيئ
 أن األوضـاع االقتـصادية      الدكتور مصطفى الفقـى   ويرى المفكر المصرى    

وتدنى مستويات المعيشة وتدهور نوعية الحياة تقف خلف أسباب العنف والـصدام            
وينسحب ذلك بدرجة كبيرة على اإلرهاب، فأغلـب المنخـرطين فـى العمليـات              

لية والمشكالت اإلقليميـة    اإلرهابية من أبناء الطبقات الفقيرة، كما أن الظروف الدو        
القائمة تعد من أهم مسببات اإلرهاب، وأيضاً الفهم الخاص للعقيدة لدى فئة معينـة،          
وأخيراً المسافة الشاسعة بين ما تؤمن به الشعوب وما تمارسه الدول والحكومـات             
مما أدى إلى ظهور فجوة كبيرة تجعلنا ندرك أن اإلرهاب ابن شرعى للفقر المختلط         

  )2(.بالظلم

                                           
المفهوم واألسباب وسبل العالج، بحث منشور على موقع وزارة : محمد الهوارى، اإلرهاب.  د)1(

 www.alminbar.al-islam.com   ١٥-١٤ص ص. ون اإلسالمية واألوقاف السعوديةالشئ
  ٢٩٣-٢٩١مصطفى الفقى، العرب األصل والصورة، مرجع سابق، ص ص .  د)2(
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 ةعضوي عالقة هناك أن   صالح الدين حافظ  ويؤكد الكاتب الصحفى المصرى     
  ، مكـان  مـن  كثرأ في المنفلت للعنف ونزوعهم رهابيينإلوا رهابإلا بين واضحة
 الثالـث  العالم دول من ةدول في وقع سواء  ، االجتماعي والظلم السياسي القهر وبين
 وحرية ورقياً تقدماً اإلنسانية الحضارة دول كثرأ من ةواحد في وقع وأ  ، بالدنا مثل
ـ   ..األمريكية المتحدة والواليات بل وبريطانيا اسبانيا قبلها ومن  ، فرنسا مثل  القهر ف

 عـن  النظـر  بصرف  ، ويشجعانه رهابإلا هذا يولدان االجتماعي والظلم السياسي
 الشرق في  ، وشعوباً حكومات  ، جميعاً نراجع لكي  ،األوان نآ وقد ، والزمان المكان
 وأ فكري النحراف نتيجة هو رهابإلا نأ مقولة  !!  الديمقراطي الغرب وفي المستبد
ـ أ جراءاتإب ساسألا هذا علي نقاومه ثم  ، فقط ديني   ،عـسكرية  غـزوات  وأ ةمني

 نإ اللذين االجتماعي والظلم السياسي القهر في يكمن ساسيألا العامل نأ ونتجاهل
   )1(.  يضاأ والديني الفكري رافاالنح ليإ دفعا اجتمعا

 أن اإلرهـاب  يونان لبيب رزق الدكتورفى حين يرى أستاذ التاريخ المصرى   
هو االبن الشرعى للعنصرية، ويدلل على ذلك بمـا ارتكبتـه سياسـات التفرقـة               
العنصرية بين البيض والسود فى أمريكا، وسياسات األبرتيد فى جنوب أفريقيا، وما            

ازى فى ألمانيا استناداً إلى فكرة تفوق الجنس اآلرى، وما تقوم           قامت به حكومة الن   
  )2(.به إسرائيل فى فلسطين استناداً إلى فكرة شعب اهللا المختار

 – مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنـسان         – بهى الدين حسين  ويحدد  
 ولللد المتزايد همالإلا ،الجنوب لدول الشمال دول تهميش: أهم أسباب اإلرهاب فى   

 العوامـل  علـي  بـالتركيز  يتعلـق  فيما الشمال دول نظر قصر  ،والمتخلفة الفقيرة
 المـستمر  االتساع  ،السياسية العوامل حساب علي  العالم شكل تحديد في االقتصادية

 اسـتغالل  علي الشمال دول بعض وحرص  ، الدولي القانون وسيادة القوه بين للهوه

                                           
 صالح الدين حافظ، اندالع اإلرهاب بين القهر السياسى والظلم االجتماعى، جريدة األهرام )1(

  .١٦/١١/٢٠٠٥المصرية، عدد 
  ١٦٢-١٥٩ لبيب رزق، مرجع سابق، ص ص يونان.  د)2(
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 الـسياسة  في الحاد التناقض العالم نحاءأ يعجم في مصالحها تعزيز في الفجوة هذه
 خاصـة  ةوبصور  ، الفلسطينيين بحقوق يتعلق فيما وخاصة  ، الشمال لدول الخارجية

 الفاسـدة  األنظمة بعض دعم  ، سرائيلإل المتحدة الواليات تقدمه الذي المفتوح الدعم
 حقـوق  تقويض  ، الجيوسياسي والنفوذ والربح الذاتية المصالح ليإ سعياً والمستبدة

  )1( . الجنوب في والسياسية واالجتماعية االقتصادية نسانإلا
فشل أخالقـى فـى     "  فيرى أن اإلرهاب هو      جاك دريدا أما فيلسوف التفكيك    
فمثلما يريد حكم الحزب الواحد استئصال االخـتالف        . مواجهة النسبية واالختالف  

  )2(." للفرديةوالفردية، فاإلرهاب رفض للحوار العالمى وإعادة تأكيد
أما فى العصور الحديثة، فإن اإلرهاب الحالى نشأ من سبب يكاد أن يكـون              " 

 بأشـكاله الـسياسية     االستعمار الغربـى  وحيداً، أو سبباً رئيسياً فى نشأته، أال وهو         
والعسكرية واالقتصادية والثقافية، عبر ثالثة قرون من النهب والقهـر واالسـتعباد     

وخلـق  . الثالث عامة وللبلدان العربية واإلسالمية خاصـة      والترويع لشعوب العالم    
 فى الترويع والقتل والتـدمير لكـل        كيان صهيونى يشكل النموذج األمثل لإلرهاب     

أشكال الحياة، وسرقة األرض وطرد أصحابها األصليين، وغيرها من الممارسـات           
  )3(."اإلرهابية التى تعتبر من أبشع أشكال وصور اإلرهاب

يؤكـد  ) القـوة واإلرهـاب   ( بعنوان   ٢٠٠٣ الصادر أوائل عام     فى كتابه " و  
 مرات ومرات أننا ال نستطيع أن نعـالج قـضايا           نعوم تشومسكى الباحث السياسى   

اإلرهاب التى يرتكبها الضعفاء ضد األقوياء، إذا لم نواجه ما يتم تجاهله من العنف              

                                           
 سبتمبر، جريدة األهرام المصرية، ١١ بهى الدين حسين، واقع الحرب ضد اإلرهاب قبل وبعد )1(

  .١١/٩/٢٠٠٢عدد 
(2)        Teschner,George,Globaization,Universalization, and the Origine of 

Terrorism, http://h06.cgpublisher.com 
ر سلطان، اإلرهاب صناعة غربية أمريكية صهيونية، بحث مقدم إلى الندوة السنوية  زبي)3(

-١٦، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )العرب والعالم اليوم(لجمعية البحوث والدراسات بعنوان 
  ١ص. ٢٠٠٣/ ١٢ /١٧
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م فإن المبـادرة    ومن ث . الرهيب بمختلف صوره لما يمارسه األقوياء على الضعفاء       
باإلرهاب تنطلق من حائزى القوة، وأن الطرف الضعيف يمثل فى محاوالتـه رد              

  )1(."فعل وإرهاباً مضاداً
ويرى تشومسكى من خالل استعراضـه التـاريخى أن الواليـات المتحـدة             
األمريكية هى المصدر األول لإلرهاب، وأن ما تقـوم بـه الـدول أو الجماعـات         

 إلرهاب القوى وقهر الضعيف واستغالله، أو فيما يطلـق          األخرى إنما هو مواجهة   
فال ينبغى أن تُسأل الدول الفقيرة والجماعات المقهورة عما         . عليه بأنه حرب عادلة   

ترتكبه من جرائم اإلرهاب، قبل أن تُسأل الدول القوية عما تمارسه من إرهاب أشد              
  )2(. وأعنف على الدول الفقيرة والجماعات المضطهدة

أن معظـم   "  حيـث يؤكـد      ويليام بلوم س ما يؤكده الباحث األمريكى      وهو نف 
اإلرهابيين هم أناس يقلقهم بصورة عميقة ما يعتبرونه ظلماً اجتماعياً أو سياسياً أو             
دينياً، وتتمثل المبررات المباشرة إلرهابهم عادة فى االنتقام من عمـل قامـت بـه        

  )3(."الواليات المتحدة
زق الشايجى فى جريـدة الـوطن الكويتيـة بتـاريخ      ويذكر الدكتور عبد الرا   

أن عدداً من مواليد األرجنتين وبنما وكوبا قد تم تسميتهم بأسامة بن             " ٢/١/٢٠٠٢
ويعتبر الكاتب أن هذه التسمية أصبحت ظاهرة من ظواهر الكره عند العديد            . الدن

خلت فى   بلداً، وتد  ٢٢أسقطت قنابل على    : من شعوب العالم ضد أمريكا؛ فهى التى      
 زعـيم   ١٢ مرة، واغتالت    ٢١١ دولة، ودخل جيشها دوالً أكثر من        ١٠٠أكثر من   

   )4(." انقالباً فى دول متعددة٢٠دولة، وساعدت أو نفذت أكثر من 

                                           
ى، الدار حامد عمار، الحادى عشر من سبتمبر وتداعياته التربوية والثقافية فى الوطن العرب.  د)1(

  ٢٩ص . ٢٠٠٤المصرية اللبنانية، القاهرة، 
  ٣٤-٣٣ المرجع السابق، ص ص)2(
  ٩ ويليام بلوم، مرجع سابق، ص)3(
  ٤٤ عبد الرحمن عمار، مرجع سابق، ص)4(
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 وجميـع مـن     – سـبتمبر    ١١ عملية   –فجميع من قاموا بتنفيذ هذه العملية       " 
ابة رد على إرهاب الدولة     حاولوا تبريرها فى العالم، قاموا بذلك ألنهم اعتبروها بمث        

  )1(."الذى تمارسه الواليات المتحدة وحلفاؤها
ففى ضوء عدوانية السياسة األمريكية وطابعها التدميرى المـستمر،         " وهكذا  

  )2(."يتعين توقع االنتقام، فى وقت أو آخر، وفى مكان ما
  
�b�ßb‚@ZlbçŠ⁄a@åß@âý�⁄a@ÑÓìßZ@ @

  

 أسـتاذ االقتـصاد بالجامعـة       –مـين   جالل أ  الدكتوريؤكد المفكر المصرى    
مهما كانت الكذبة كبيرة، فيكفى أن تكررها عدداً مـن          "  أنه    -األمريكية بالقاهرة   

  )3(."المرات، وبإلحاح وصوت مرتفع، حتى يصدقك عدد كبير من الناس
هذا القول ينطبق تماماً على محاوالت الغرب المستميتة بقيادة الواليات المتحدة 

أن العرب والمسلمين " والحقيقة هى . رب والمسلمين وبين اإلرهابالربط بين الع
يتعرضون اليوم، فى عصر العولمة وإسرائيل، لحملة من التشهير والتحقير ال أظن 

  )4(."أنهما قد تعرضا لمثلها فى تاريخهم الطويل
وكلمة اإلرهاب لها فى الثقافة العربية اإلسالمية معناهـا اللغـوى وداللتهـا             

 مصدر للفعل الرباعى أرهب يرهب إرهاباً بمعنى        – كما أسلفنا    – إذ هى    الشرعية؛
وداللة الفعل هنا   أخاف يخيف إخافة، وجذرها فى الفعل الثالثى رهب بمعنى خاف،           

، بمعنى أن التخويف ال يعنى الضرب أو        داللة معنوية، ال تتجاوز إلى الفعل المادى      
. وإخافته وإرهابه ) العدو(لردع اآلخر   القتل، بل إظهار وسائل ودالئل الحزم والقوة        

                                           
  ٨٩ جاك دريدا، مرجع سابق، ص)1(
  ٢٢ ويليام بلوم، مرجع سابق، ص)2(
، دار ٢٠٠١ سبتمبر ١١ والعالم بعد جالل أمين، عصر التشهير بالعرب والمسلمين، نحن.  د)3(

  ٢٦ص. ٢٠٠٤الشروق، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 
  ١٩ المرجع السابق، ص)4(
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فى قوله  ) ترهبون(وتظهر هذه الداللة واضحة فى اآلية الكريمة التى ورد فيها لفظ            
وَأِعدوا لَهم ما استَطَعتُم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخَيِل تُرِهبون ِبِه عـدو اللَّـِه               : (تعالى

  ِمن آخَِرينو كُمودعـِبيِل             وٍء ِفي سشَي ا تُنِْفقُوا ِمنمو مهلَمعي اللَّه مونَهلَمال تَع وِنِهمد 
     ونال تُظْلَم َأنْتُمو كُمفَّ ِإلَيوفاألمر باإلعداد هنا دعوة لرفع درجة      . ٦٠:ألنفالا) اللَِّه ي

ارز بالعداوة، والعدو   االستعداد الدائمة، وإبراز مظاهر القوة عياناً للعدو الظاهر المب        
  .الخفى المتمثل فى الطابور الخامس من العمالء والمنافقين والمتربصين

، يقـوم علـى     مفهوم وقائى وهنا نجد أن مفهوم اإلرهاب فى اآلية الكريمة         " 
ردع العدو عن اإلتيان بأفعال العدوان المادية، ودفعه للتفكير أكثر من مـرة قبـل               

وهذا المفهوم لإلرهاب،   . الة من االستقرار والسالم   اإلقدام على ذلك، مما يضمن ح     
أى الردع، أمر مشروع تمارسه القوى الدولية بال حرج، وفى مقـدمتها الواليـات              

  )1(."المتحدة األمريكية
وقد أصبح اسم اإلرهاب يستعمل للداللة على مفهوم جديد يقابل داللة اسـم              " 

Terrorism      ،لكونه ليس مجرد وعيد بل هو        الذى يعنى السلوك المضاد لما وصفنا 
تصرف نسقى يستند إلى العدوان الفعلى، فهو ليس قوة ردع فحسب بل هو تركيـع               
إلرادة الغير بالقوة المتوحشة خارج التحديدات القانونية والقوة العامة التى تعضدها           

إنه إذن ضرب من الخروج عن القانون فـى اسـتعمال           . أعنى بغير القوة الشرعية   
 *لذلك فحكمه الشـرعى هو حكـم الحــرابة       . ل غايات غير شرعية   القوة من أج  

  )2(."داخلياً، وحكم الغزو األجنبى خارجياً

                                           
  . أحمد محمد إبراهيم، مرجع سابق)1(
ِإنَّما جزاء الَِّذين يحاِربون اللَّه ورسولَه ويسعون ِفي : ( هو الوارد فى قوله تعالىحكم الحرابة *

رِض أل فَساداً َأن يقَتَّلُوا َأو يصلَّبوا َأو تُقَطَّع َأيِديِهم وَأرجلُهم ِمن ِخالٍف َأو ينْفَوا ِمن ارِضألا
  ٣٣:المائدة) ِخرِة عذَاب عِظيمآلذَِلك لَهم ِخزي ِفي الدنْيا ولَهم ِفي ا

:   لإلرهاب العولمى، مقال منشور على موقعأبو يعرب المرزوقى، البديل اإلسالمى .  د)2(
www.balagh.com 
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وهكذا نجد أن مصطلح اإلرهاب جاء فى القرآن الكريم فى دالالت مختلفة ال 
صلة لها البتة بالمفهوم الغربى له، إنه نوع من المقاومة القبلية أو الدفاع عن 

ريق الوقاية من االضطرار إلى الرد على العنف بالعنف النفس والدين عن ط
  .المضاد

ويالحظ أن القرآن الكريم لم يستعمل مصطلح اإلرهاب بهذه الصيغة، وإنما 
اقتصر على استعمال صيغ مختلفة االشتقاق من نفس المادة اللغوية، بعضها يدل 

  . عبدعلى اإلرهاب والخوف والفزع، والبعض اآلخر يدل على الرهبنة والت
سبع مرات فى مواضع مختلفة من الذكر ) رهب(وهكذا وردت مشتقات مادة 

يا بِني ِإسراِئيَل اذْكُروا ِنعمِتي الَِّتي : (الحكيم لتدل على معنى الخوف والفزع، مثل
قَاَل َألْقُوا  (- ٤٠:البقرة) َأنْعمتُ علَيكُم وَأوفُوا ِبعهِدي ُأوِف ِبعهِدكُم وِإياي فَارهبوِن

 - ١١٦:األعراف) فَلَما َألْقَوا سحروا َأعين النَّاِس واستَرهبوهم وجاءوا ِبِسحٍر عِظيٍم
) كُمودعاللَِّه و ودِبِه ع ونِهبِل تُراِط الْخَيِرب ِمنٍة وقُو ِمن تُمتَطَعا اسم موا لَهَأِعدو

ين ِمن دوِنِهم ال تَعلَمونَهم اللَّه يعلَمهم وما تُنِْفقُوا ِمن شَيٍء ِفي سِبيِل اللَِّه يوفَّ وآخَِر
ونال تُظْلَم َأنْتُمو كُم(– ٦٠:ألنفالا) ِإلَي  ِإلَه وا هِن ِإنَّمِن اثْنَييال تَتَِّخذُوا ِإلَه قَاَل اللَّهو

فَِإي اِحدوِنوبهفَار (– ٥١:النحل) اي  هجوز نَا لَهلَحَأصى ويحي نَا لَهبهوو نَا لَهبتَجفَاس
كَانُوا لَنَا خَاِشِعينباً وهرغَباً وونَنَا رعدياِت ورِفي الْخَي وناِرعسكَانُوا ي مِإنَّه (

) ي صدوِرِهم ِمن اللَِّه ذَِلك ِبَأنَّهم قَوم ال يفْقَهونَألنْتُم َأشَد رهبةً ِف (– ٩٠:األنبياء
ووردت مشتقات نفس المادة خمس مرات فى مواضع مختلفة لتدل على . ١٣:الحشر

 ابِتغَاء ِرضواِن اللَِّه الورهباِنيةً ابتَدعوها ما كَتَبنَاها علَيِهم ِإ: (الرهبنة والتعبد، مثل
) ما رعوها حقَّ ِرعايِتها فَآتَينَا الَِّذين آمنُوا ِمنْهم َأجرهم وكَِثير ِمنْهم فَاِسقُونفَ

  .٣١:التوبة )اتَّخَذُوا َأحبارهم ورهبانَهم َأرباباً ِمن دوِن اللَِّه (– ٢٧:الحديد
 النبوى، ولعل أشهر ما كثيراً فى الحديث) رهب(بينما لم ترد مشتقات مادة 

وألجأت ظهرى (فى بعض األحاديث النبوية منها حديث الدعاء ) رهبة(ورد هو لفظ 
ومما يالحظ ايضاً أن القرآن الكريم والحديث النبوى قد ). إليك، رغبة ورهبة إليك
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اشتمال على بعض المفاهيم التى تتضمن معانى ودالالت اإلرهاب والعنف بمعنى 
القتل والبغى :  التهديد لتحقيق أهداف معينة، ومن هذه المفاهيماستخدام القوة أو

  )1(.الخ..والحرابة والعدوان 
وال يخفى على عارف بحقيقة اإلسالم وعظيم شمائله براءته من وصمة 

يا : (اإلرهاب؛ فاإلسالم هو السالم، وقد قال اهللا تعالى مرادفاً بين اإلسالم والسالم
ا ادخُلُوا ِفي السلِْم كَافَّةً وال تَتَِّبعوا خُطُواِت الشَّيطَاِن ِإنَّه لَكُم عدو َأيها الَِّذين آمنُو

ِبينوفى مقابل ذلك حرم . أى أدخلوا فى اإلسالم الذى هو السلم. ٢٠٨:البقرة) م
  . اإلسالم وجرم كل مظاهر اإلرهاب وأنواعه، واعتبرها فساداً وإفساداً فى األرض

روب التى خاضها اإلسالم، لم تكن إال ضرورة فرضتها ظروف وحتى الح
مما يدل على أن حرب " و. خاصة، كدفع الظلم أو رد االعتداء أو الدفاع عن العقيدة

اإلسالم لم تكن تعطشاً للدماء وال حباً لالنتقام، التوجيه بعدم التعرض لغير الحاملين 
بالرحمة البالغة فى الحرب، فهى للسالح من الرهبان والنساء والصبيان، والتوصية 

كالعملية الجراحية ضرورة تقدر بقدرها، والتوصية بقبول الصلح إن عرضه 
األعداء، وكذلك التوصية بعدم تخريب العمران لغير ضرورة الحرب، واإلحسان 

  )2 (."إلى األسرى، وغير ذلك من آداب الحرب العظيمة التى فصلها العلماء
م ألنه يشتمل على عدة أنواع من المحرمات التى فاإلرهاب محرم فى اإلسال

  )3(:حرمتها الشريعة اإلسالمية والتى من أهمها
  . فى كل ما يقلق حياة اإلنسان واستقراره من تهديداإلفساد فى األرض :أوالً
 التى صانها اإلسالم، فالجناية على إنسان هتك حرمة النفس البشرية :ثانياً

ِمن َأجِل ذَِلك كَتَبنَا علَى : (بشرى بأكمله، قال تعالىواحد هى جناية على الجنس ال
                                           

  ١٧-١٥حسن عزوزى، مرجع سابق، ص ص .  د)1(
، المجلس ١٤٠ عطيه صقر، الدين العالمى ومنهج الدعوة إليه، سلسلة قضايا إسالمية، العدد )2(

  ٩٣ص . ٢٠٠٦األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، نوفمبر 
  ١٢-٩ى، مرجع سابق، ص ص  رابطة العالم اإلسالم)3(
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 ا قَتََل النَّاسِض فَكََأنَّماٍد ِفي اَألرفَس ِر نَفٍْس َأوقَتََل نَفْساً ِبغَي نم اِئيَل َأنَّهرِني ِإسب
  .٣٢:المائدة) جِميعاً ومن َأحياها فَكََأنَّما َأحيا النَّاس جِميعاً

ال يحل لمسلم أن : (، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمترويع اآلمنين: ثالثاً
  ).يروع مسلماً
، واإلسالم دين الرحمة؛ حيث جعل اهللا عز اإلرهاب نقيض الرحمة: رابعاً

) وما َأرسلْنَاك ِإالَّ رحمةً ِللْعالَِمين: (وجل غاية إرساله للنبى صلى اهللا عليه وسلم
ولَقَد ِجْئنَاهم ِبِكتَاٍب : (، كما وصف كتابه القرآن الكريم بالرحمة فقال١٠٧:اءاألنبي

ْؤِمنُونٍم يةً ِلقَومحرى ودلَى ِعلٍْم هع لْنَاهكما كانت وصايا ٥٢:األعراف) فَص ،
انطلقوا باسم : (الرسول صلى اهللا عليه وسلم للمقاتلين فى الغزوات اإلسالمية هى

اهللا، وعلى ملة رسول اهللا، ال تقتلوا شيخاً فانياً، وال طفالً صغيراً، وال امرأة، اهللا وب
  ).وال تغلوا، وضمنوا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا، إن اهللا يحب المحسنين

وهكذا يتضح بجالء براءة اإلسالم وشريعته السمحة من تهمة اإلرهاب التى 
حرب على اإلرهاب بالحركات أما ربط ال" يحاول الغرب وأمريكا إلصاقها به 

اإلسالمية بالذات، فيظهر فقط أهمية النفط واللوبى الصهيونى والجغرافيا السياسية 
للوطن العربى والعالم اإلسالمى فى استراتيجية النخب األمريكية الحاكمة والشركات 

ربط اإلسالم ولكن لو دققنا قليالً سنجد أن . متعدية الحدود للهيمنة على العالم
إلرهاب ال أساس له من الصحة إال بقدر ما تعبر الحركات اإلسالمية عن موقف با

  )1(."رافض للهيمنة اإلمبريالية

                                           
إبراهيم علوش، ماذا تعنى الحرب على اإلرهاب؟، دراسة نشرت فى الملحق األسبوعى .  د)1(

  .موقع مفكرة اإلسالم. ٥/٩/٢٠٠٥ و ٢٩/٨األردنية فى ) العرب اليوم(لجريدة 
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لقد أصبحت هناك مزاوجة تلقائية وعفوية تقرن اإلسالم باإلرهاب، وتصف " 
 تعامل اإلعالم الغربى مع موضوع المسلمين باإلرهابيين، والمفارقة الغريبة فى

اإلرهاب أنه إذا تم االشتباه فى قيام عرب أو مسلمين بأعمال عنف، فإنهم إرهابيون 
مسلمون، فيقرن إرهابهم بإسالمهم، وذلك بصورة تلقائية، لكن عندما تكون هناك 

 الباسك وغيرها فإن إرهاب هؤالء ال –أعمال عنف يرتكبها غربيون فى أيرلندا 
فليس مفهوماً  تطال حتى ميدان اإلرهاب، العنصرية الغربيةإن ...  بأديانهم يقترن

أن يكون المسلم وحده من دون كل البشر هو الذى تذكر هويته الدينية وليس 
 ارتكبوا كل ما ال يخطر على البال من مذابح فالصرب، القومية إذا قام بعمل عنف

يين األرثوذكس، وبعد الذى فعله وجرائم ضد اإلنسانية ولم ينعتهم أحد باإلرهاب
 فى الشيشان لم يقل أحد بأن تلك الجرائم اقترفها أرثوذكس، كما أن أحداً لم الروس

 بأفعالهم وجرائمهم كانوا بروتستنتاً، النازيينيذكر طيلة نصف قرن من الزمن أن 
  )1(." فى إيطاليا كانوا كاثوليكاًالفاشيينوال أن 
رهاب الدائرة حالياً والدعاية التى تصاحبها، يمكن إن الحرب العالمية ضد اإل" 

أن تحمال على االعتقاد أنه ال يوجد إرهاب إال اإلرهاب اإلسالمى، ومن الجلى أن 
ففى نفس اللحظة التى تدور فيها هذه الحرب العالمية الجديدة، تعمل . هذا زور

اب منظمة إيتا إرهابات أخرى، فى كل مكان تقريباً، فى العالم غير اإلسالمى، إره
ETA فى أسبانيا، إرهاب القوات الثورية المسلحة FARC والمنظمات شبه 

العسكرية فى كولومبيا، إرهاب نمور التاميل فى سريالنكا، إرهاب الجيش 
  )2( ."الخ...الجمهورى األيرلندى فى أيرلندا الشمالية 

                                           
  ٥٧-٥٦حسن عزوزى، مرجع سابق، ص ص .  د)1(
خليل : مخاوف وأخطار جديدة، ترجمة.. عشرين  ابنياسيو رامونيه، حروب القرن الحادى وال)2(

  ٤٩ص. ٢٠٠٦كلفت، دار العالم الثالث، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 
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 براء، فبعد إذاً فهى العنصرية الغربية التى تربط اإلرهاب باإلسالم وهو منه
فناء االتحاد السوفيتى سمح للغرب بملء الفراغ األيديولوجى السياسى الذى تركه "

وهكذا، جاءت األصولية اإلسالمية للسيطرة . هذا الحدث بخيال العالمية اإلسالمية
التى تخللت الروح االستراتيجية الغربية منذ تجربة ) هم ضد نحن(على متالزمة 

) صراع الحضارات(نظرية هنتنجتون العاطفية . اب الثنائىالحرب الباردة واالستقط
...  قدمت الدليل النهائى لهذه النظرية ١١/٩أضافت القوة الثقافية لهذه العقلية، و 

فهناك إطار سياسى كلى اآلن أصبح يتقبل أن اإلسالم حل محل الشيوعية كتهديد 
  )1(."رئيسى للحضارة الغربية

ى خلق عدو جديد بعد زوال الشيوعية بانهيار ولكن، لماذا تحتاج أمريكا إل
االتحاد السوفيتى؟ ولماذا اإلسالم تحديداً؟، اإلجابة ببساطة تتحدد فى كلمتين اثنتين 

  )!!المصلحة والعقيدة(فقط 
فنحن يمكننا فهم سعى الواليات المتحدة التى يهيمن عليها تحالف شركات 

 ما يعرف بالمجمع العسكرى السالح وشركات البترول والمؤسسة العسكرية، أو
الصناعى البترولى، إلى إيجاد عدو بديل بعد سقوط االتحاد السوفيتى، حتى تستمر 
موازنات التسلح الضخمة واالستثنائية، والتى لم يعد لها ما يبررها بعد سقوط العدو 
الشيوعى، أو الخطر األحمر كما كانوا يسمونه، وقد كان البديل جاهزاً فى نظر 

دارة األمريكية وهو اإلرهاب اإلسالمى، فهو عدو تحدث عنه الرئيس صقور اإل
األمريكى األسبق نيكسون فى كتابه الذى صدر فى الثمانينيات من القرن الماضى 

وهو الكتاب الذى بشر فيه بسقوط االتحاد ) م١٩٩٩نصر بال حرب (بعنوان 
ر فيه من ، إال أنه سقط قبل ذلك بعشر سنوات، كما حذ١٩٩٩السوفيتى عام 
 كما أسماه، وهكذا اصبح اإلسالم الحليف التقليدى الخطر األخضراإلسالم، أو 

  .للواليات المتحدة فى حربها ضد الشيوعية باألمس، عدواً بديالً تجب مواجهته اليوم
                                           

Mazari, Shireen M., Terrorism: A Consequence of Globalization, http://    (1) 
www.issi.org.pk/journal 
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ليس المتشددون المتدينون هم وحدهم : " ويؤكد هذه الفكرة إدواردو غالينو قائالً
صناعة األسلحة وآلة الحرب .  من أجل تسويغ جنونهمالذين يحتاجون إلى أعداء

  )1(."األمريكية تحتاج بدورها إلى أعداء لتبرير وجودها
فالنظام الجديد القائم على انتشار نشاط الشركات متعددة الجنسيات، وعلى "

عولمة اإلنتاج وتقسيم العمل والتسويق ووسائل االتصال ونقل المعلومات واألفكار، 
يتطلب إعادة ترتيب العالقات الدولية بما يتفق مع األهداف الجديدة كان البد أن 
فهناك مناطق ودول كانت أبوابها مغلقة أمام هذه الشركات والبد . للنظام ووسائله
وهناك الكثير من الحواجز الجمركية والسياسية والثقافية التى البد . اآلن من فتحها

 السريع فى العالم جعل الحاجة إلى وتعدد مراكز النمو. من إزالتها أو إضعافها
... مصادر جديدة لبعض المواد األولية األساسية ومن أهمها النفط أكثر إلحاحاً 

والعالم العربى يثير نوعاً آخر من االحتياجات الجديدة ال يثور مثله فى أى منطقة 
ل، أخرى من العالم، ويرجع ذلك إلى سببين، يتعلق أحدهما بالنفط والثانى بإسرائي

فالعالم العربى ليس مجرد منطقة كغيرها من مناطق العالم تصلح سوقاً لبيع السلع 
والخدمات، وميداناً الستثمار فوائض رءوس األموال، بل هو أيضاً مستودع ألكبر 
مصدر للنفط فى العالم، كما أنه يضم مطمع المشروع الصهيونى وأهم ميدان 

، يتطلبان اآلن إعادة ترتيب فط وإسرائيلالنإن كال األمرين، ... لتحقيقه وتوسعه 
للمنطقة العربية بأسرها، وقد تشمل إعادة الترتيب هذه بعض أعمال االحتالل 

ما الذى يناسب ظروفاً كهذه، . الجديدة وتقسيم لبعض الدول العربية أو ضم لبعضها
سواء فيما يتعلق بأهداف النظام العالمى الجديد أو بأهداف إسرائيل، أكثر من 

  )2 (.ختراع عدو جديد يسمى باإلرهاب، وعلى األخص اإلرهاب اإلسالمى العربىا

                                           
 أيلول وبعده، مرجع سابق، ١١ اإلرهاب قبل:  إدواردو غالينو، مسرح الخير والشر، فى)1(

  ٢١ص
  ١٧-١٥جالل أمين، عصر التشهير بالعرب والمسلمين، مرجع سابق، ص ص .  د)2(
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إن أمريكا تعز أعداءها، فبدون أعداء، تتحول إلى أمة بال هدف أو اتجاه، إن " 
مختلف مكونات وزارة األمن القومى، تحتاج إلى أعداء لتبرر ميزانيتها المتضخمة، 

وتخلق لنفسها رسالة بعد زوال وتضفى العظمة على عملها وتحمى وظائفها، 
وهى تفهم ذلك وحده جيداً، حتى وإن . االتحاد السوفيتى، وأخيراً تعيد اختراع نفسها

  )1(."كان بصورة مؤلمة
ومن سوء حظ الدول العربية واإلسالمية أنها تمتلك موارد الطاقة األعظم فى 

و ما يسيل له لعاب ، وهبحار من حقول البترول والغاز الطبيعى، متمثلة فى !!العالم
الصفوة الحاكمة فى الحكومة األمريكية، ولذلك البد لإلسالم أن يكون هو العدو 

  !!.البديل للشيوعية
إن صفوة السلطة العنصرية فى الواليات المتحدة وحكوماتها كانت تعمل " 

باستمرار على التخطيط واإلعداد والتآمر لسرقة حقول بترول الخليج العربى منذ 
كيسنجر، رداً على حظر تصدير البترول العربى إلى أوربا / م نيكسونزمن نظا

الجمع بين النفط ويمكن اعتبار أن . والواليات المتحدة بسبب تأييدهما إلسرائيل
 كان هو السبب فى معظم سياسات الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط وإسرائيل
  )2(."٢٠٠١ سبتمبر ١١قبل وبعد 

 المتجذر فى العقلية الغربية الصليبية ضد العقائدىالعداء أضف إلى ذلك 
نشهد اآلن حرباً صليبية أخرى من نوع حروب العصور الوسطى، "فنحن . اإلسالم

 مليار مسلم فى ١,٢تشنها القوى االستعمارية لألوربيين المسيحيين البيض ضد 
ربيين  دولة، وينظر إلى معظمهم بأنهم ملونون فى نظر األو٥٨العالم تضمهم نحو 

العنصريين، وهم أيضاً الذين شاء القدر أن يملكوا الموارد الضخمة للنفط والغاز 
                                           

  ٤٤ ويليام بلوم، مرجع سابق، ص)1(
 ١١ فرانسيس بويل، تدمير النظام العالمى، اإلمبريالية األمريكية فى الشرق األوسط قبل وبعد )2(

محمد نور فرحات، المشروع القومى للترجمة، : وتقديمسمير كريم، مراجعة : سبتمبر، ترجمة
  ٤٩ص. ٢٠٠٥، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ٧٤٨العدد 
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الطبيعى فى الشرق األوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا والتى يحتاج إليها 
وإذا ما كان لديك أى . وهذه هى حقيقة الوضع، وحقيقة ما يجرى هنا. الغرب بشدة

بن نفسه هو الذى أطلق علناً على حربه شك، فإن عليك أن تتذكر أن بوش اال
  )1(."المقدسة ضد اإلرهاب العالمى اسم الحرب الصليبية

ال يخفى على كل مهتم ومتتبع لمسار تكوين صورة اإلسالم المشوهة " وهكذا 
أن عملية ) اإلسالموفوبيا(فى الغرب، وبروز ظاهرة الكراهية والخوف من اإلسالم 

 أبرز معالم تلك الصورة التى ازدادت قتامة وسلبية تعريب اإلرهاب وأسلمته تعتبر
ويعتبر إلصاق تهمة اإلرهاب بالعرب والمسلمين أبرز سالح ... فى اآلونة األخيرة 

يوظفه الغرب فى مواجهة العالم العربى واإلسالمى  فى سبيل إذكاء روح الخوف 
 معه  وتقليص درجة التعاطفإقصائه من الساحة الدوليةوالتوجس منه، بهدف 
  )2(."ومستوى التعامل معه

وألن اإلسالم يمثل مرجعاً روحياً جذاباً يخشى الغرب من تنامى قوته وثقله 
على إلصاق ) القولبة اإلعالمية(فى المستقبل، دأب اإلعالم الغربى من خالل عملية 

تهمة اإلرهاب والعنف باإلسالم، من اجل الحيلولة دون إقبال الغربيين على اعتناق 
  .م أو حتى التعرف عليهاإلسال

فإن التخويف منه عن طريق إفراز وإنتاج نظريات " ومن أجل ذلك أيضاً 
متشائمة تحذر من اإلسالم وحضارته يعكس مبلغ حدة عقدة الخوف لديه، ويؤكد 

على ذلك بشكل مقارن وذلك عندما يصف الحضارة الكونفوشيوسية ) *()هنتنجتون(
اإلسالم فى الصراع مع الغرب بأنها خطر بطىء التى يجعلها على قدم مساواة مع 
                                           

  ٢٣٤ المرجع السابق، ص)1(
  ٦٢-٦١حسن عزوزى، مرجع سابق، ص ص .  د)2(
مفكر أمريكى، رئيس أكاديمية الدراسات الدولية بجامعة هارفارد، مؤلف : صمويل هنتنجتون ) *(

، شغل منصب منسق التخطيط )إعادة تشكيل النظام العالمى(و ) صدام الحضارات(كتاب 
  .األمنى لمجلس األمن األمريكى فى عهد الرئيس األسبق جيمى كارتر
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معتدل، فى حين ينعت صحوة اإلسالم بأنها صحوة متوحشة مفترسة، وهذه المقارنة 
المقصودة إن دلت على شىء فإنما تدل على رغبة فى اإليهام بأن اإلسالم وحده 

  )1(."يبقى العدو المنافس والخطر المحدق بحضارة الغرب وقيمه
 أسباب إلصاق تهمة اإلرهاب باإلسالم تحديداً تور جالل أمينالدكويلخص لنا 

كل الدالئل تشير إلى أن اإلدارة األمريكية كان لديها، وال يزال، مخطط : " قائالً
إلحكام سيطرتها على أماكن متعددة من العالم، وعلى موارد اقتصادية أساسية 

ساعدت اإلدارة  ٢٠٠١ سبتمبر ١١خارج حدودها، من أهما النفط، وأن أحداث 
حيث كان من المفيد جداً لإلدارة . األمريكية فى السير حثيثاً نحو تنفيذ هذا المخطط

 سبتمبر إلى ١١األمريكية وكذلك للمشروع الصهيونى وإسرائيل، أن تستغل أحداث 
ذلك أن من الصعب جداً ... أقصى درجة ممكنة لتشويه سمعة اإلسالم والمسلمين 

إلدارة األمريكية السير فى تحقيق مخططها العسكرى أن نتصور أن تستطيع ا
واالقتصادى دون وجود عدو، بل عدو خطير، يبرر كل هذا اإلنفاق على الحرب، 

  . وكل هذه التضحيات التى البد أن يتحملها الشعب األمريكى، اقتصادية وبشرية
 فى لوجوده وانتشاره: أوالً؛ وقد وجد أن اإلسالم والمسلمين عدو مناسب جداً

لسهولة : وثانياً. معظم المناطق التى يراد تنفيذ المخطط العسكرى واالقتصادى فيها
الربط بين العنف والخطر المراد تخويف الناس منهما وبين الدين، إذ أن التطرف أو 
التعصب الدينى يمكن قبوله بسهولة كتفسير للعنف والقتل واالعتداء، مما وجد من 

ألن الفلسطينيين الذين يقاومون المشروع : وثالثاً. المناسب تسميته باإلرهاب
الصهيونى والدولة اإلسرائيلية، والعرب الذين يعادون هذا المشروع وهذه الدولة، 

فلماذا ال تضرب كل هذه العصافير بحجر واحد، . غالبيتهم العظمى من المسلمين
ـ كما أن تضخيم حجم ما سمى ب... وهو تشويه سمعة اإلسالم والمسلمين؟ 

بل وربما خلقه خلقاً فى بعض األحوال كان مفيداً لتحقيق ) اإلرهاب اإلسالمى(
 سبتمبر بكثير، كتخويف بعض الحكومات ١١أهداف أمريكية مهمة، حتى قبل 

                                           
  ١٠٥حسن عزوزى، مرجع سابق، ص.  د)1(
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العربية وإجبارها على االعتماد على الدعم األمريكى لمواجهة هذا اإلرهاب، وفى 
رار فى الحكم واستخدام أساليب الوقت نفسه إعطاء هذه الحكومات مبرراً لالستم

  )1(. "القمع، بحجة التصدى لإلرهاب اإلسالمى
  

�bÈib�@ZlbçŠ⁄a@åß@òîÛë‡Ûa@pbàÄä¾aë@µãaìÔÛa@ÑÓìßZ@ @
  

منذ إنشاء األمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء وهى 
شروعة ويراها تحاول تلمس تعريف ووضع قوانين ألفعال كان يراها البعض م

البعض اآلخر محرمة، كل من وجهة نظره ووفق مصالحه والمعايير التى يستند 
إليها، ولم تكن المعايير المستندة على القيم، ومفاهيم تلك القيم هى التى تحدد نقاط 
االختالف واالتفاق فى هذا المجال، ولكن الصراعات السياسية بين القوى الكبرى 

  . وقفت وراء هذه االختالفاتبالدرجة األولى هى التى
 يعتمدون على نفس رموز الشرعية مثل جيدنز أنتونىواإلرهابيون كما يرى 

واإلرهابيون يميلون على التأكيد على أن أفعالهم " الحكومات ولكنها مضادة لها، 
شرعية، وغالباً ما يطلقون على أنفسهم جنوداً، متخذين مصطلحات عسكرية 

  )2(."- الجمهورى األيرلندى  مثل الجيش–لتنظيماتهم 
عندما أقر  " ١٩٣٧وقد عرفت أول مبادرة بشأن تعريف اإلرهاب عام 
وقد وصفت االتفاقية . المؤتمر الذى عقدته عصبة األمم اتفاقية لقمع ومنع اإلرهاب

األعمال اإلجرامية الموجهة ضد دولة ويكون هدفها أو من شأنها : اإلرهاب بأنه
ى شخصيات معينة أو لدى جماعات من الناس أو لدى إثارة الفزع والرعب لد

ولئن بقيت منظمة األمم المتحدة عاجزة عن وضع تعريف موحد . الجمهور
لإلرهاب الدولى، فقد عمدت على صعيد آخر إلى محاولة تصنيف وإدانة بعض 

 ١٩٥٤سنة ) ٢(وهكذا وافقت لجنة القانون الدولى . األنشطة التى اعتبرتها إرهابية
                                           

  ٧٣-٧٢جالل أمين، عصر التشهير بالعرب والمسلمين، مرجع سابق، ص ص .  د)1(
Giddens, Anthony, Op.Cit., P. 362     (2)    
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 ٢٤كذلك أصدرت الجمعية العامة بتاريخ . روع تقنين الجرائم الدوليةعلى مش
 اإلعالن المتعلق بمبادئ القانون الدولى فيما يخص ١٩٧٠تشرين األول سنة 

  )1(."العالقات الدولية والتعاون الدولى
ولقد أدرج موضوع اإلرهاب ألول مرة فى جدول أعمال الجمعية العامة " 

 دولة ٣٥، وشكلت لجنة من ١٩٧٢ السابعة والعشرين عام لألمم المتحدة فى الدورة
  )2(."لمتابعة الموضوع

 على االتفاقية الخاصة بمنع وقوع ١٩٧٣ كانون األول ١٤كما وافقت بتاريخ " 
. الجرائم التى ترتكب ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الدبلوماسيين

دولى تفرعت عنها ثالث لجان وقررت إنشاء لجنة خاصة لتعريف اإلرهاب ال
وقد اتضح منذ البداية . اقتصرت مهمة إحداها على وضع تعريف لإلرهاب الدولى

أن لجنة تعريف اإلرهاب الدولى تتخبط فى نفس الصراع القائم حول القضايا 
  )3(." داخل األمم المتحدةةاألساسي
حدة نتائج  اعتمدت الهيئة العامة لألمم المت٣٤ فى الدورة ١٩٧٩وفى عام " 

أعمال اللجنة التى أدانت بصورة قاطعة جميع أعمال اإلرهاب التى تعرض للخطر 
أرواحاً بشرية أو تودى بها أو تهدد الحريات األساسية، وأدانت استمرار أعمال 
القمع واإلرهاب التى ترتكبها النظم االستعمارية والعنصرية واألجنبية، سالبة 

المصير واالستقالل وغيره من الحقوق الشعوب حقها المشروع فى تقرير 
 الذى حث جميع الدول ٤٢/١٥٩ صدر القرار ٤٢وفى الدورة . والحريات األساسية

على أن تولى اهتماماً خاصاً لجميع الحاالت، بما فيها االستعمار والعنصرية 
، ةوالحاالت التى تنطوى على انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان والحريات األساسي

                                           
 عصام مفلح، مفهوم اإلرهاب والموقف الدولى، إرهاب الدولة وإرهاب المنظمات، مجلة الفكر )1(

  .الموقع اإللكترونى للمجلة. ٢٠٠٢شتاء /، خريف١٧السياسى، العدد 
  .على عقلة عرسان، مرجع سابق.  د)2(
  . عصام مفلح، مرجع سابق)3(



  ٥٤ ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a  

التى تنطوى على سيطرة أجنبية واحتالل أجنبى، والتى يمكن أن تولد والحاالت 
  )1(."اإلرهاب الدولى وتعرض السلم واألمن الدوليين للخطر

 ١٩٨٧ناقش مؤتمر القمة اإلسالمى الخامس الذى عقد بالكويت فى يناير " وقد 
موضوع اإلرهاب الدولى والفرق بينه وبين نضال الشعوب من أجل تحريرها، كما 
ناقش المؤتمر العربى الطارئ الذى عقدته الجامعة العربية فى عمان فى نوفمبر 

 موضوع اإلرهاب الدولى وأدان كل منهما اإلرهاب الدولى فى جميع ١٩٨٧
أشكاله، ولكنهما أيدا نضال الشعوب من أجل تحريرها والوقوف ضد القوى 

كما . ير المصيراالستعمارية، كما أيدا كفاح حركات التحرير الوطنى وحق تقر
أصدرت مؤتمرات القمة التى عقدت حتى اآلن القرارات نفسها من حيث إدانتها 
لإلرهاب فى جميع أشكاله وصوره ولكنها أيدت حق الشعوب فى تقرير المصير 

  )2(."ونضالها من أجل تحرير أراضيها
بقيت كلمة اإلرهاب تضفى ظاللها على ممارسات مشروعة وغير " وهكذا 
 آن معاً، وبقى التوازن الدولى للقوى يلعب دوراً فى توازن مواز مشروعة فى

للتفسيرات إلى أن حدث انهيار االتحاد السوفيتى، وتفردت الواليات المتحدة 
 على قرار كثير من الدول، وعلى – عن طريق القوة –األمريكية بالسيطرة 

يزان القوى، المنظمة الدولية ومؤسساتها، األمر الذى نتج عنه خلل واضح فى م
تبعه خلل فى توازن التفسيرات والمواقف واألفكار، وفى النظر إلى األفعال 

وقد أدى هذا إلى انهيارات كثيرة وتغيير جذرى فى مواقف . والمصطلحات معاً
بلدان وأحزاب من قضايا مركزية، كما أدى إلى اتخاذ قرارات دولية أو باسم 

وسأكتفى . ستندات قانونية وخلقية كثيرةالمنظمة الدولية، خلقت خلالً أعمق فى م
باإلشارة إلى قيام الواليات المتحدة األمريكية بدعم إسرائيل ضد العرب فى كل 

 الذى يساوى الصهيونية ٣٣٧٩المجاالت، وقيادتها لحملة أدت إلى إلغاء القرار 
بالعنصرية، وتبعه إلغاء أكثر من ثالثين قراراً من قرارات مجلس األمن أدانت 

                                           
 .سابقعلى عقلة عرسان، مرجع .  د)1(
  ١١محمد الحسينى مصيلحى، مرجع سابق، ص.  د)2(
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رائيل بالعدوان والممارسات العنصرية واإلرهابية، وجاء كل ذلك تحت شعار إس
وهكذا أخذت الجهود تتواصل لتنقية صفحة إسرائيل ) ... إزالة ما يكدر إسرائيل(

وازداد بالمقابل تكثيف الجهد لتشويه ... الصهيونية العنصرية من كل ما يشوهها 
حتالل، واالستعمار االستيطانى صورة العرب ونضالهم وكفاحهم المشروع ضد اال

العنصرى، وأخذت المقاومة الوطنية المشروعة لالحتالل والعدوان تأخذ شكل 
  )1(."اإلرهاب وتدمغ به، ويصنف كل من يؤيدها على أنه يرعى اإلرهاب ويمارسه

اتجهت الواليات المتحدة إلى توسيع مفهوم اإلرهاب ليشمل " وهكذا أيضاً 
د والكفاح المسلح المشروع، وخاصة بعد اتفاقية أوسلو أعمال المقاومة والجها

، حيث ضغطت فى اتجاه إدانة ١٩٩٦، ثم رسخت بعد مؤتمر شرم الشيخ ١٩٩٣
وبعد أحداث . أعمال المقاومة المسلحة الفلسطينية وإدخالها تحت مسمى اإلرهاب

  تشجعت اإلدارة األمريكية فخلعت قفازات السلوك الدبلوماسى،٢٠٠١ سبتمبر ١١
واستخدمت العنف والتهديد والضرب والحصار العسكرى واالقتصادى، وحيث 
صبت سخطها على العرب والمسلمين دوالً وحركات وأفراداً، واستغل اللوبى 

  )2(."اليهودى هذا االتجاه ليحرض العالم كله ضد كل ما هو عربى وإسالمى
هاب، فبعيداً ، هاجمت منظمة العفو الدولية الحرب على اإلر٢٠٠٣وفى مايو " 

عن جعل العالم مكاناً أكثر أماناً، جعلته أكثر خطورة بتقليص حقوق اإلنسان 
لقد عمقت . وتقويض قاعدة القانون الدولى وحماية الحكومات من المراقبة

االنقسامات بين الشعوب ذات المعتقدات واألصول المختلفة، وبذرت البذور لصراع 
  )3(."أكثر

وقف الدولى من إدانة اإلرهاب إلى إدانة المقاومة وهكذا نجد تطوراً فى الم
المشروعة للشعوب المقهورة تحت ضغط القوة العظمى المهيمنة على القرار 

  .الدولى

                                           
  .على عقلة عرسان، مرجع سابق.  د)1(
  . مجلة المختار اإلسالمى، مرجع سابق)2(

Shah, Anup, War on Terror, http://www.globalissues.org   (3) 
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أتضح لنا من استعراضنا السابق لمفهوم اإلرهاب وطبيعته والجوانب المتعلقة 
 ة تحت ضغط وهيمنة القوة األمريكي–دولى الراهن قد تحول الموقف البه، أن 
 ضد  من إدانة اإلرهاب، إلى إدانة المقاومة المشروعة ونضال الشعوب–المتفردة 

  .االستعمار والقهر واالنتهاك األجنبى
حيث كانت الهجمة االستعمارية تشتد ضد نضال الشعوب بمقدار اتساع مظاهر 

ى اآلونة األخيرة إلى استخدام تعبير اإلرهاب المقاومة ضدها، ولذلك لجأت ف
واألعمال اإلرهابية كوسيلة وغطاء وذريعة للقضاء على نضال الشعوب من أجل 
حريتها واستقاللها وتقرير مصيرها ومحاولة تصفية األدوات واألساليب المتنوعة 

  .التى تلجأ إليها تلك الشعوب فى مقاومة المعتدى والتصدى ألطماعه ومخططاته
من أهم ما يرمى إليه مبتدعو مصطلح " كما أتضح بما ال يدع مجاالً للشك أن 

اإلرهاب، هو انتزاع حق المقاومة ضد كل ما هو جائر وباطل وظالم، وبالتالى 
إلغاء كل المفردات اللغوية التى كانت سائدة فى منتصف القرن العشرين وما بعده، 

ضطهاد واالستغالل واالستعمار، والتى تنتمى إلى قاموس كل شعب يعانى من اال
كالنضال والكفاح والجهاد وغير ذلك من المفردات التى تدور حول محور المقاومة 

  )2(."لكل معتد وغاصب
يقاوم مقاومة، ) قاوم(والمقاومة فى اللغة العربية هى مصدر للفعل الرباعى 

، والمقاومة جزء ال يتجزأ من فطرة اهللا وسنته فى والمدافعة الممانعةوهى تعنى 
                                           

ات الدولية منها،  حول المقاومة، تعريفها ونشأتها وتطورها، وموقف اإلسالم والقوانين والمنظم)1(
وأسباب إصرار الواليات المتحدة على وصمها باإلرهاب، والعداء لإلسالم وجذوره فى الغرب 

  .مقاومة اإلرهاب أم إرهاب المقاومة.. لعبة خلط األوراق : انظر كتابنا القادم
  ٣٦ عبد الرحمن عمار، مرجع سابق، ص)2(
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الكون واإلنسان والتاريخ؛ فعندما يتعرض جسم اإلنسان لهجوم أو غزو فيروسى أو 
ميكروبى، فإن كل خاليا الجسم تنشط للدفاع عنه ومقاومة هذا الدخيل، ونفس األمر 

ادتها إذا ينطبق تاريخياً على الشعوب التى تهب للدفاع عن أرضها وقيمها وسي
  .تعرضت للغزو أو االحتالل أو االنتهاك
الكفاح من خالل االستخدام المشروع لكافة (ويمكن تعريف المقاومة بأنها 

 بما فيها القوة المسلحة، من قبل جماعة أو – المادية وغير المادية –الوسائل 
شعب ما، لمواجهة أعمال العدوان والهيمنة، ورغبات السيطرة على أرضه أو 

 – بكافة صوره –ره أو ثقافته أو قراره السياسى، وإزالة االحتالل واالستعمار فك
ودفع الظلم المستند إلى القوة العسكرية أو السياسية أو االقتصادية، من أجل 

 ، وبما يتفق مع مبادئ - سياسياً وثقافياً وعسكرياً –تحقيق االستقالل الكامل 
  ).األمم المتحدة والمواثيق الدولية

فى إطار المناخ العالمى الرافض "  سبتمبر و١١ المعروف أنه بعد أحداث ومن
لإلرهاب تحاول الواليات المتحدة وإسرائيل تكييف المقاومة اإلسالمية باعتبارها 
إرهاباً ومن ثم ترفضها وتسعى بدأب لتصفيتها، وهى االستراتيجية التى بدأتها 

فية العناصر القيادية للمقاومة إسرائيل فى المرحلة األخيرة، حيث تعمل على تص
  )1(."اإلسالمية

 إلى سبب االلتباس بين مفهوم المقاومة والكفاح وبين مفهوم اإلرهابويعود 
  )2(:أمرين هما
 مع اختالف وجود قدر من العنف يجمع بين اإلرهاب والكفاح المسلح :أوالً

ارس العنف بينهما فى الدوافع الستعمال العنف؛ ففى الكفاح من أجل التحرر يم
                                           

 اإلصالح وحدوده، سلسلة الوافى الثقافية، على ليلة، النظام العربى المعاصر، متغيرات.  د)1(
  ٢٣٠ص. ٢٠٠٦العدد األول، دار الوافى للنشر، القاهرة، 

  ١٢ رابطة العالم اإلسالمى، مرجع سابق، ص )2(
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بخالف العنف . بدافع رد العدوان ورفع الظلم، وهو فى هذا الحال مشروع وجائز
الذى يمارس فى اإلعمال اإلرهابية فإنه غير مشروع وال مبرر له، تدفع إليه غايات 

  .غير شرعية
 ضد الحمالت اإلعالمية التى تشنها أجهزة إعالم الدول االستعمارية :ثانياً

ومحاولة الربط المستمر بينه وبين اإلرهاب بقصد سلب . ررالكفاح من أجل التح
ألن الكفاح من أجل التحرر يمثل تهديداً للتواجد . المشروعية المعترف له بها دولياً

األجنبى فى البالد المستعمرة، ويؤدى فى النهاية إلى حرمان المستعمر الغاصب من 
  .السيطرة على الشعوب واستغاللها

 بين المقاومة والكفاح أربعة فوارق أساسيةالم اإلسالمى وقد حددت رابطة الع
  )1(:من أجل التحرر من جهة واإلرهاب من جهة أخرى، تتمثل فيما يلى

فالدافع الذى يحرك المقاومة والكفاح هو دافع وطنى يتمثل فى : الدافع -١
السعى لتحرير الوطن من الظلم والعدوان، بينما الدافع فى اإلرهاب هو 

  .لحاق األذى باآلخرينالرغبة فى إ
فالكفاح من أجل التحرر يتوجه أساساً ضد العدوان األجنبى : الهدف -٢

المفروض بالقوة العسكرية الغاشمة، لتحرير الوطن من هذا األجنبى 
الدخيل، بينما النشاط اإلرهابى يتوجه نحو الوطن وأبناؤه أو يضرب 

 .مصالح الوطن فى الخارج
رر يحظى بتأييد أبناء الوطن، باعتباره شرفاً فالكفاح من أجل التح: التأييد -٣

يتنافسون فيه مما يدفعهم لالنخراط فى سلك المقاومين، بينما اإلرهاب ال 
 .يجد تأييداً شعبياً

فالكفاح من أجل التحرر أمراً مشروعاً فى الشرع اإلسالمى، : المشروعية -٤
ممنوع وفى القانون الدولى، وتقره االتفاقات الدولية، بينما اإلرهاب 

 .شرعاً، ومرفوض من القانون الدولى، وتدينه االتفاقات الدولية
                                           

  ١٣ رابطة العالم اإلسالمى، مرجع سابق، ص)1(
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حق الخاضعين لسلطات االحتالل فى مقاومته قواعد القانون الدولى وقد أقرت 
وكفاحه بشتى الوسائل، وأقرت لرجال المقاومة بصفة المقاتل القانونى، واعتبار من 

 الهاى الرابعة بشأن الحرب وذلك فى اتفاقية. يقع منهم فى يد العدو أسير حرب
 من المادة الرابعة التفاقية ٢/م فى مادتها الثانية، وأيضاً الفقرة أ١٨٩٩البرية عام 

  .م١٩٤٩جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والصادرة عام 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس هيئة األمم المتحدة، صدر ميثاق 

 أقر مبدأ وحق تقرير المصير فى الفقرة الثانية من مادته األولى، األمم المتحدة الذى
 ديسمبر ١٤ الصادرة فى ١٥١٤/١٥ منه، ولعل التوصية رقم ٥٥وأكدته المادة 

م والخاصة بمنح البلدان والشعوب المستعمرة استقاللها، والتى اشتهرت فيما ١٩٦٠
ر تقدماً على هذا ، تشكل النص األوضح واألكث)تصفية االستعمار(بعد بقرار 

وإذا كان ميثاق هيئة األمم المتحدة لم ينظم المقصود بحق تقرير المصير . الصعيد
وال كيفية تطبيقه، إال أن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد تصدت لهذا الموضوع، 

 ١٩٦٠قرار الجمعية العامة عام : فأصدرت عدة قرارات بهذا الخصوص من أهمها
  .١٩٦١الستعمار عام وإنشاء لجنة تصفية ا

 أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قراراً يطالب الدول ١٩٦٥وفى عام 
االستعمارية بالكف عن سياسة خرق حقوق الشعوب، وأخذ القرار بمشروعية كفاح 
الشعوب الواقعة تحت الحكم االستعمارى من أجل حقها فى تقرير المصير 

ر المساعدة المادية والمعنوية لحركات واالستقالل، ودعت جميع الدول إلى توفي
 ٣٠وتأكدت هذه المعانى فى قراريها بتاريخ . التحرر القومى فى األقاليم المستعمرة

 حيث تم إقرار حق الشعوب المحتلة فى استخدام القوة ١٩٦٦ ديسمبر ١٣نوفمبر و
  .فى كفاحها من أجل الحصول على االستقالل
 التى ١٩٧٠ أكتوبر ١٢م المتحدة فى وتوالت قرارات الجمعية العامة لألم

قضت بمعاملة المناضلين األحرار المعتقلين معاملة أسرى الحرب المنصوص عليها 
، كما أقرت شرعية كفاح الشعوب المحتلة من أجل حريتها ١٩٤٩فى اتفاقية جنيف 
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بجميع الوسائل المناسبة مع مطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية بتقديم كافة 
  .دات لهاالمساع

، ١٩٧٠ نوفمبر ٣٠ الصادر فى ٢٦٤٩وتوالى هذا التأكيد فى القرار رقم 
 ٣٠٣٤، كما صدر القرار رقم ١٩٧١ ديسمبر ٦ الصادر فى ٣٧٨٧والقرار رقم 

 الذى نص على تأكيد الحق الثابت فى تقرير المصير ١٩٧٢ ديسمبر ١٨بتاريخ 
نظمة التمييز العنصرى، واالستقالل لجميع الشعوب الواقعة تحت االستعمار، وأ

وأنواع السيطرة األجنبية األخرى، كما نص على شرعية نضال الحركات التحررية 
وهو نفس ما أكدته الجمعية العامة . وفقاً ألغراض ومبادئ ميثاق األمم المتحدة

 فى البندين الثالث والرابع، وأيضاً ١٩٧٣ لعام ٣٠٧٠لألمم المتحدة فى القرار رقم 
 والذى جاء فيه أن استمرار ١٩٧٣ ديسمبر ١٢ الصادر فى ٣١٠٣القرار رقم 

االستعمار فى جميع أشكاله ومظاهره يعتبر جريمة، وأن للشعوب المستعمرة حقاً 
  .طبيعياً فى النضال بكل الوسائل ضد الدول االستعمارية والسيطرة األجنبية

مم  أكدت الجمعية العامة لأل٢٣١٩ فى الجلسة رقم ١٩٧٤ ديسمبر ١٤وفى 
 البند الخامس شرعية كفاح الشعوب فى سبيل ٣٢٣٦المتحدة فى قرارها رقم 

التحرر من السيطرة االستعمارية واألجنبية والقهر األجنبى بكافة الوسائل المتاحة 
  .بما فى ذلك الكفاح المسلح

 قدمت لجنة اإلرهاب الدولى التابعة للجمعية العامة لألمم ١٩٧٧وفى عام 
لذى تضمن استبعاد األعمال التى تقوم بها حركات التحرر الوطنية المتحدة تقريرها ا

المعترف بشرعيتها لتحقيق أهدافها فى تقرير المصير واالستقالل من أعمال 
 بروتوكولين إضافيين ١٩٧٧اإلرهاب، كما أقر مؤتمر جنيف الذى عقد عام 

سلحة الناجمة  أكد األول منها على اعتبار النزاعات الم١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام 
  .عن نضال الشعوب من أجل تقرير المصير من قبيل النزاعات المسلحة المشروعة

 ٢٦/٤/١٩٩٨كما نصت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الصادرة بتاريخ 
ال تعد جريمة، حاالت الكفاح بمختلف (فى الفقرة األولى من المادة الثانية على أنه 
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مسلح ضد االحتالل األجنبى والعدوان من أجل التحرر الوسائل بما فى ذلك الكفاح ال
وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولى، وال يعتبر من هذه الحاالت كل عمل 

  ).يمس بالوحدة الترابية ألى من الدول العربية
وفى هذا السياق اعترفت الجمعية العامة لألمم المتحدة مراراً بحقوق الشعب 

 البندان األول ١٩٧٤ لعام ٣٢٣٦لة للتصرف مثل قرارها رقم الفلسطينى غير القاب
 ٤٩/١٤٩ البند الثالث، وقرارها رقم ١٩٨٤ لعام ٣٩/١٧والثانى، وقرارها رقم 

 فى البندين األول والثالث، وبحقه فى استرجاع حقوقه بالوسائل المتاحة ١٩٩٥لعام 
  .كافة بما فى ذلك الكفاح المسلح

الصادر ) إعالن بيروت لدعم المقاومة(قيع على كما أكد المشاركون فى التو
 من مختلف ألوان الطيف الفكرى ٣٢٣ والذى شارك فيه ٢٠٠٦ مارس ٣٠فى 

والسياسى العربى، ومن كل أقطار األمة، والعديد من دول المهجر، أكدوا إجماعهم 
على الدفاع عن المقاومة حيث يوجد احتالل، وعلى اعتبار الوحدة الوطنية 

طية حصن كل مقاومة ومصدر قوتها واستمرارها، كما أنه ال ديمقراطية والديمقرا
فعلية وال وحدة وطنية خارج نهج المقاومة لألطماع االستعمارية والتدخالت 

  )1(.األجنبية
وعلى الرغم من كل هذه الجهود التى قامت بها األمم المتحدة والقرارات التى 

اب وعدم خلطه بحق المقاومة صدرت عن جمعيتها العامة، لحصر مفهوم اإلره
ومشروعيتها، إال أن الواليات المتحدة األمريكية كانت غير متعاونة إلنجاح هذه 
الجهود، بل كانت معرقلة لها، وذلك بسعيها لتغييب المعايير وإحالل االنتقائية 
محلها، لكى تنفرد بعد ذلك بتصنيف أعمال العنف وفق هواها، وقد تصاعد اتجاه 

                                           
سالح (ر  إعالن بيروت لدعم المقاومة، المؤتمر العربى العام الرابع لدعم المقاومة تحت شعا)1(

، مايو ٣٢٧، مجلة المستقبل العربى، العدد ٢٠٠٦ مارس ٣٠، بيروت، )المقاومة شرف األمة
  ٩٣-٧٤ص ص . ٢٠٠٦
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 اإلرهاب لديها ليشمل أعمال المقاومة والجهاد والكفاح المسلح من توسيع مفهوم
، حيث ١٩٩٦، ومؤتمر شرم الشيخ ١٩٩٣أجل التحرر، وخاصة بعد اتفاقية أوسلو 

  .ضغطت أمريكا إلدانة المقاومة المسلحة تحت اسم اإلرهاب
 سبتمبر هزة فى النظرية األمنية ١١إضافة إلى ذلك فقد أحدثت تداعيات 

ية، وهزة فى القوانين، الدولية، نتج عنها تغير فى سلوك اإلدارة األمريكية األمريك
الدبلوماسى، بلجوئها إلى لغة العنف والتهديد والحصار العسكرى واالقتصادى، 
وتقسيمها العالم إلى معسكرين إما مع أمريكا أو مع اإلرهاب، حيث صبت جام 

لصهيونى بنفوذه العالمى هذا غضبها على العرب والمسلمين، وقد استغل اللوبى ا
الحادث لتشجيع التطرف اليمينى فى اإلدارة األمريكية ضد كل ما هو عربى 

  .وإسالمى
وهكذا، فإنه فى ظل هذه الظروف، تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً إلعادة تأكيد 
المفاهيم اإلنسانية السليمة للمقاومة والكفاح والحفاظ عليها وعلى شرعيتها كحقوق 

  .ثابتة أقرتها جميع المواثيق الدوليةإنسانية 
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العولمة لفظ حديث جداً فى العربية، ولكنه، ليس من اختراعنا نحن العرب، " 
 وانشغل الناس بها هناك، Globalizationبل هو ترجمة لكلمة صكت فى الغرب 

اول البحث وعقدوا لمناقشتها الندوات والمؤتمرات، فإذا بنا ننشغل بها بدورنا، ونح
وهذه ليست بالطبع المرة األولى التى يصك . عن معناها الحقيقى وتعريفها الصحيح

فيها الغرب فكرة أو شعاراً فننشغل نحن بها، ثم يخبو اهتمام الغرب بها فيخبو 
وأنا ال أقول هذا من باب االعتراض على مناقشة ما يناقشه ... بالتالى اهتمامنا 

 باب التنبيه إلى وجوب الحذر من أن صياغة األفكار الغرب، ولكن أقوله فقط من
فهى تعكس جانباً من الحقيقة، وقد يكون . والشعارات تتأثر بالمصدر الذى تنبع منه

جانباً مهماً منها، ولكن اختيار تعبير دون غيره واختيار صياغة معينة للفكرة دون 
ى نواحى قد ال غيرها من الصياغات قد يحمالن فى طياتهما خطر صرف الذهن إل

  )1(."تكون هى األجدر بانصراف الذهن إليها
للعولمة تعريفات بقدر عدد المؤلفين الذين يكتبون عنها، أو ربما " والحقيقة أن 

تعريفات العولمة تتأثر وال يخفى أن ... بعدد زوايا الرؤية التى ينظر الباحث إليها 
وقد . مة رفضاً أو قبوالًبانحيازات الباحثين األيديولوجية وموقفهم من العول

تبلورت هذه التعريفات فى تيارين يسيطر عليهما االنحياز المسبق، التيار األول 
والتيار الثانى . يتحيز للعولمة ويعتبرها قدراً حتمياً ال مفر من قبوله بغير تحفظ

وبين . يرفضها رفضاً مطلقاً باعتبارها إعادة إنتاج لنظام الهيمنة الرأسمالى القديم
لتيارين يتخلق تيار يدعو إلى نوع من التفاعل الواعى مع العولمة فى اتجاه تعظيم ا

المنافع التى تبشر بها وتقليل التكاليف االجتماعية المقترنة باالندماج فيها والتكامل 

                                           
جالل أمين، العولمة كمثال لصناعة األفكار، رد على مقال جالل صادق العظم، مجلة .  د)1(

  ٧٨ص. ١٩٩٩، ديسمبر ١١وجهات نظر، العدد 
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 محقاً فى دعوته – أستاذ السياسة األمريكى–وربما كان جيمس روزناو ... معها 
  )1(."قبل االقتراب من صياغة تعريف شامل لهاإلى الكشف عن جوهر العولمة 

إزاء العولمة كالعميان إزاء الفيل، فى تلك القصة الشهيرة التى " وهكذا فإننا 
يلمس فيها كل من العميان جانباً من الفيل، فيصفه على أنه الفيل بأكمله، دون أن 

تماماً، كل منا فى وصفه للعولمة على صواب . يعرف أن للفيل جوانب أخرى كثيرة
  )2(."لوال أن معظمنا ال يريد أن يعترف بأن بقية العميان على صواب أيضاً

  
ò¾ìÈÜÛ@ôìÌÜÛa@óäÈ¾aZ@ @

 اإلنجليزية التى ظهرت أول ما ظهرت Globalizationالعولمة ترجمة لكلمة 
فى الواليات المتحدة األمريكية، وهى تفيد معنى تعميم الشىء وتوسيع دائرته ليشمل 

 المعنى يمكن أن نفترض أن الدعوة إلى العولمة بهذا المعنى إذا الكل، وبهذا
صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعنى نمطاً من األنماط التى تخص ذلك البلد أو تلك 

  .الجماعة وجعله يشمل العالم كله
ففى الحقيقة الكلمة نفسها تضعنا أمام . أى تعريف للعولمة يضعنا فى مأزق" و 
فالمعنى ). ization-(، والثانية هى المقطع )global( كلمة األولى هى: مشكلتين

المتضمن فى األولى هو أن هناك نظام موحد من االتصاالت المالحظة خالل رأس 
) مجتمع مدنى عالمى(المال وأسواق السلع وتدفق المعلومات ومناظر متخيلة 

تم اآلن، حيث تغلغلت كامل الكرة األرضية، والمعنى المتضمن فى الثانية هو أنها ت
  )3(."وكال المعنيين صحيح. أننا دخلنا عصراً عالمياً

                                           
العولمة وحوار الحضارات، صياغة : مة والهوية الوطنية، فىمحمد إبراهيم منصور، العول.  د)1(

عالم جديد، أعمال المؤتمر الدولى األول للحضارات المعاصرة، مركز دراسة الحضارات 
  ٢٨٤-٢٨٣ص ص . ٢٠٠٣المعاصرة، جامعة عين شمس، 

  ٤٤ص. ١٩٩٨، دار المعارف، القاهرة، ٦٣٦جالل أمين، العولمة، سلسلة اقرأ، العدد .  د)2(
Coker, Christopher, Globalization and Terrorism, Paper prepared for         (3) 

seminar on “The Prospects for the Canadian Summit”, Sponsord by the 
Canadian Embassy in Tokyo, Japan, June 10, 2002. P.2 
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 هى جعل الشىء عالمياً، بما يعنى – فى داللتها اللغوية أوالً –العولمة " و 
وهذا هو المعنى الذى . ذلك من جعل العالم كله وكأنه فى منظومة واحدة متكاملة

 فى اإلنجليزية Globalizationحدده المفكرون باللغات األوربية للعولمة 
ومن هنا ...  Mondialisationواأللمانية، وعبروا عن ذلك بالفرنسية بمصطلح 

بمعنى جعل ) العولمة(جاء قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة بإجازة استعمال 
 العولمة هى أنs’ Websterوجاء فى المعجم العالمى الشهير . الشىء عالمياً

وبخاصة جعل نطاق الشىء أو تطبيقه عالمياً، ولكن إكساب الشىء طابع العولمة، 
هذا المعنى شديد البراءة بالغ الحيدة، ال ينسجم فى عمقه مع داللة اللفظ ومفهوم 

  )1(."المصطلح، كما يشاع ويتردد فى العالم اليوم
  

ò¾ìÈÛa@|ÜĐ—ß@Ñí‹ÈmZ@ @

 نأ الماضية العقود في ةالعولم حول دار الذي العنيف الجدل واقع من نعرف" 
 العالم نحاءأ مختلف في والمفكرين الباحثين بين دارت كبري ةنظري معركة هناك
 شهير يساري تعريف ةللعولم األيديولوجية التعريفات بين من  . ةالعولم تعريف حول
 علي يركز التعريف وهذا  .االحتكارية الرأسمالية مراحل عليأ هي ةالعولم نأ مبناه
 سماليأالر للنظام وتعميق امتداد جوهرها في هي لتيوا ةللعولم التاريخية أةالنش

 وعن  ، ةالدولي سساتؤالم خالل من العالمي االقتصاد علي ةالكلي ةللهيمن ونزوعه
    . النشاط دوليه الشركات طريق

 تمثله الذي اليمين قبل من تيأي ةللعولم خرآ ايديولوجياً تعريفاً هناك نأ غير
 للتنمية المؤدية االقتصادية لليبرالية الحقيقي لمدخلا نهاأ وهو الجديدة الليبرالية
 نأ المهم ومن .الدولية العالقات ةدارإ في الديمقراطية عن الحق والمعبر  ، والتقدم

                                           
مستقبل : سالمية فى ظل العولمة، فىعبد العزيز بن عثمان التويجرى، مستقبل الحضارة اإل.  د)1(

األمة اإلسالمية، أبحاث ووقائع المؤتمر العام الخامس عشر للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية، 
  ١٢٨-١٢٧ص ص .  ٢٠٠٣القاهرة، 
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 الجدل ةلأمس تعدي قد واليمين اليسار بين ةالعولم تعريفات صراع نأ كدؤن
 قوي نأل وذلك  . يالعالم النطاق علي السياسي الصراع مجال الي وانتقل  ، النظري
 ويضم سنوياً يجتمع الذي دافوس منتدي رمزياً يمثلها كان ذاإ اليمينية ةالعولم

 والمفكرين الدول ساءؤور الكبرى الشركات مديري من الرأسمالية قطابأ
 لدافوس المضادة الحركة نإف  ،هائلة إعالمية ةبتغطي ىيحظ والذي عالميينإلوا
 AntiDavos  العالمي المدني المجتمع سساتؤم من ةمترابط ةبكش في تتمثل والتي 

    . ةسماليأالر ةللعولم المناهض القطب هي
 تعريف هناك ةللعولم األيديولوجية التعريفات هذه ليإ باإلضافة نهأ غير

 العمليات علي ولكن  ، لها الفكري وأ السياسي المضمون علي ال يركز جرائيإ
 للسلع الحر التدفق هي التعريف هذا وفق ةعولمفال وهكذا  . تتضمنها التي الرئيسية
 جرائيإلا التعريف هذا نأ غير  . حدود وال قيود بغير والبشر واالفكار والخدمات
 التي ةسماليأالر الدول حتى تفرضها التي القيود من عدداً الواقع في يتجاهل المجرد

 خيراًأ األوروبية الدول وضعتها التي العديدة القيود لذلك مثال برزأو  . ةبالعولم منؤت
 وهي األمريكية المتحدة الواليات نأ كما  ،النامية البالد من اليها العمالة ةهجر علي
 غير بالحماية يتعلق فيما العالمية التجارة ةمنظم قواعد خالفت ةالعولم ةزعيم

 المستورد رخصألا الصلب ةمواجه في مريكيألا للصلب فرضتها التي القانونية
  ، وسياساتها ةالعولم تعريفات حول الخالفات هذه عن النظر وبغض  . ريخأ بالد من
 لتوحيد نزوعاً تتضمن ةالعولم نأ علي االجتماعيين العلماء بين جماعاًإ هناك فان

 علي وليس  ، الحر االقتصاد علي بالتركيز فقط االقتصاد صعيد علي ليس العالم
 يضاًأ القيم صعيد علي نماإو  ،الليبرالية الديمقراطية علي بالتأكيد فقط السياسة صعيد
 بحكم ةالعولم نأ غير  . نسانإلا وحقوق ةالتعددي احترام علي التركيز خالل من

 التفتت نواعأ من نوع ليإ دتأ  ، ةالفعلي الممارسات واقع ومن التاريخي الجدل
  )1(". الثقافي والتشتت المجتمعي

                                           
  ٢١/٤/٢٠٠٥ السيد يسين، اإلرهاب كظاهرة عالمية، جريدة األهرام المصرية، عدد )1(
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عانى مختلفة جداً عندما يوظف قد يكتسب م" ومن هنا فإن مصطلح العولمة  
نعوم على سبيل المثال، وكما كتب المفكر األمريكى . فى مواضع مختلفة

إذا استعملنا التعبير بشكل محايد، فإن العولمة تعنى مجرد تكامل دولى : تشومسكى
مقبول، ولكن فى األنظمة المذهبية الغربية، التى تسود فى كل مكان كنتيجة للقوة 

فهو يشير إلى شكل محدد . لمصطلح  يأخذ معنى مختلفاً وأكثر ضيقاًالغربية، فإن ا
  )1(."صمم مبدئياً لمصلحة التجمعات الخاصة من القوة... من التكامل الدولى 

فالعولمة تعنى تحويل العالم المتعدد فى دياناته وعاداته وثقافاته إلى شىء " 
وهذا . وحضارة ومدنيةمتجانس وغير متفاوت، يتميز بعالمة واحدة، يتحد ثقافة 

مكمن الخطورة؛ فما الجنس الثقافى واالجتماعى والحضارى والمدنى الذى سوف 
ألن العولمة ممارسة من طرف واحد سلطوى، يحكم . يسود العالم ويجذبه إليه؟

العالم بالقوة، ويصوغه على شاكلته ذهنياً وسلوكياً بالعنف، وهو إذ يفعل ذلك فلن 
نتاجيته وانضباطه واحترامه للقانون، ولن يفيض عليه من يجعله مثله فى علمه وإ

علمه الدقيق بظاهر الحياة الدنيا ما يجعله نداً، وإنما سيفيض عليه ما يضمن التبعية، 
إذ هى إجبار ) فوعل(ويمكِّن من السيطرة واالستغالل، وهذا ما توحى به صيغة 

ماط سلوكه ويحتفظ بعلمه وإلزام، فكأن الغرب المستكبر يفرض ثقافته واقتصاده وأن
وتقنيته، وهو قد فعل مثل ذلك حين لم يسو بين الرجل األبيض واألسود، والعربى 

  )2(."واليهودى، والغربى والشرقى
ما "  أن - أستاذ علم االجتماع بجامعة بيتسبرج – روبرتسن رولندويرى 

صبح يسمى عولمة يمكن فهمه بأفضل صورة بأنه يشير إلى مشكلة الشكل التى ي
بعبارة . العالم من زاويتها موحداً، ولكن دون أن يندمج بصورة وظيفية ساذجة

أخرى، فالعولمة كموضوع هى مدخل فكرى لمشكلة النظام العالمى بأشمل معانيه، 
                                           

Maskaliunaite, Asta, Op.Cit.   (1) 
العولمة وحوار الحضارات، مرجع : حسن بن فهد الهويمل، الثقافة وتحديات العولمة، فى.  د)2(

  ١٥٠-١٤٩سابق، ص ص 
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ولكنها مع ذلك مدخل ليست له وسيلة ادراكية دون مناقشة مستفيضة للمسائل 
ما يعرف عادة بالتناول المتعدد األفرع كما أنها ظاهرة تتطلب . التاريخية والمقارنة

  )1(."العلمية
تعبير العولمة يمكن ان "  فإن  جون جراى ووفقاً ألستاذ السياسة األمريكى

فهو من ناحية يعنى االنتشار العالمى للتكنولوجيات الحديثة فى . يعنى أشياء كثيرة
رة ورؤوس اإلنتاج الصناعى واالتصاالت من كل األنواع عبر الحدود فى التجا

وهذه الزيادة فى الحركة عبر الحدود فى حد ذاتها . األموال واإلنتاج والمعلومات
نتيجة النتشار التكنولوجيات الجديدة إلى مجتمعات مازالت حتى اليوم فى مرحلة ما 

والقول بأننا نعيش فى عصر العولمة إنما يعنى القول بأن كل مجتمع . قبل الحداثة
والعولمة تعنى أيضاً .  صناعى أو يسير فى طريق التصنيعتقريباً هو اآلن مجتمع

... أن كل االقتصادات تقريباً متشابكة مع االقتصادات األخرى على نطاق العالم 
وبمعنى آخر تعد العولمة اختزاالً للتغيرات الثقافية التى تجئ عندما تصبح 

كما أن مقدم . وتةالمجتمعات مرتبطة باألسواق العالمية ومعتمدة عليها بدرجات متفا
التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصاالت كان يعنى أن تأثر أشكال الحياة الثقافية 

وخلف ما للعولمة من هذه المعانى كلها، . ببعضها أصبح أكثر عمقاً من ذى قبل
اقتالع ). طمس الخصائص المحلية(توجد فكرة أساسية واحدة يمكن أن تسمى 

كما تعنى دفع أنشطة كانت محلية . صولها وثقافاتها المحليةاألنشطة والعالقات من أ
  )2(."حتى وقت قريب إلى شبكات العالقات البعيدة أو العالمية النطاق

                                           
مايك فيذرستون :  رولند روبرتسن، رسم خارطة للوضع العالمى، العولمة كفكرة محورية، فى)1(

هاب علوب، المشروع عبد الو: ، ثقافة العولمة، القومية والعولمة والحداثة، ترجمة)محرراً(
. ٢٠٠٥، المجلس األعلى للثقافة، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، ١٣٢القومى للترجمة، العدد 

  ٢٠ص
أحمد فؤاد بلبع، المشروع :  جون جراى، الفجر الكاذب، أوهام الرأسمالية العالمية، ترجمة)2(

  ٨٣-٨١ص ص . ٢٠٠٠، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ١٢٤القومى للترجمة، العدد 
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تنمية : "  العولمة بأنهاجيدنز أنتونىويعرف أستاذ علم االجتماع البريطانى 
   )1(."عالمىالعالقات االجتماعية واالقتصادية بامتداد العالم، وتمديدها على نطاق 

مجرد ظاهرة اقتصادية، وال هى كذلك فى " وهو يرى أن العولمة ليست 
تتعلق العولمة فى . وحرى أال نساوى بينها وبين ظهور نظام عالمى. أساسها

وأحدد معناها بأنها العمل أو التأثير عن بعد، . حقيقتها بالتحول فى الزمان والمكان
وات األخيرة بظهور وسائل االتصال الفورى وأربط شيوعها بكثافة متزايدة فى السن

وليست العولمة عملية ... وحركة االنتقال الجماعية الواسعة على نطاق الكوكب 
واحدة ووحيدة، بل هى مزيج مركب من عمليات تعمل فى الغالب األعم بأساليب 
. متناقضة، وتنتج عنها نزاعات وتحزبات حادة وأشكال جديدة من التآلفات الطبقية

كذا على سبيل المثال نجد أن عملية إحياء النزاعات القومية المحلية وتزايد حدة وه
الهويات القومية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بتأثيرات العولمة التى يقفون منها موقفاً 

  )2(."مناهضاً
 هى الوجه اآلخر للهيمنة، أو هى التسمية البديلة لجارودىوالعولمة وفقاً " 

 فى كتابه ريتشارد هبوتوالعولمة هى االستعمار، يقول . لى العالمللهيمنة الشاملة ع
العولمة هى ما اعتدنا أن نطلق عليه فى العالم الثالث ولعدة ): العولمة واألقلمة(

عملية اجتماعية يتم من خاللها :  العولمة بأنهاووترزويعرف . قرون اسم االستعمار
نظمة الثقافية واالجتماعية كما يصبح تقليص القيود التى تفرضها الجغرافيا على األ

  )3(."األفراد بدرجة متزايدة على وعى بتراجع هذه القيود

                                           
Giddens, Anthony, Op.Cit., P.727  (1) 

شوقى جالل، :  أنطونى جيدنز، بعيداً عن اليسار واليمين، مستقبل السياسات الراديكالية، ترجمة)2(
  ١٢-١١ص ص . ٢٠٠٢، الكويت، أكتوبر ٢٨٦سلسلة عالم المعرفة، العدد 

الموقع . ٣٥ية المعرفة، العدد  كمال توفيق حطاب، رؤية إسالمية نحو العولمة، مجلة إسالم)3(
  .اإللكترونى للمجلة
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وقد حاولت البحوث األكاديمية أن تقدم للعولمة مفهوماً وحيد البعد، يقوم على 
 كما يرى المفكر –أساس تحديد األسباب ورصد النتائج، مع أن ظاهرة العولمة 

تحتاج إلى صياغة نموذج متعدد األبعاد حتى  " – ينالسيد يساالجتماعى المصرى 
 البد له – من وجهة النظر المعرفية –وهذا النموذج . نصل إلى جوهرها الحقيقى

من أن يربط ربطاً عضوياً وثيقاً بين تعريفات العولمة المختلفة والمسلمات التى تقوم 
غ بناء على هذه عليها، واألطروحات التى تتضمنها، ومجاالت السياسات التى تصا

)1(."المسلمات، وصور المقاومة لها، وذلك من خالل منظور معرفى متكامل
  

 تعريفات العولمة المتعددة إلى أربعة مجموعات تتباين فى السيد يسينويقسم 
  )2(:نظرتها للعولمة وطبيعتها كالتالى

 ينزع هذا التعريف للعولمة إلى اعتبارها حقبة تاريخية :حقبة تاريخية -١
 منها ظاهرة اجتماعية، أو إطاراً نظرياً، وهى المرحلة التى أعقبت أكثر

  .الحرب الباردة بعد سقوط االتحاد السوفيتى
 ويعتبر بمثابة تعريف اقتصادى للعولمة، حيث :مجموعة ظواهر اقتصادية -٢

يعتبرها سلسلة مترابطة من الظواهر االقتصادية التى تتضمن تحرير 
سحاب الدولة من أداء بعض وظائفها، األسواق، وخصخصة األصول، وان

ونشر التكنولوجيا، والتكامل بين االسواق الرأسمالية، وإعادة صياغة 
 .للتقسيم الدولى للعمل

نهاية  ()*( ويعبر عن هذا االتجاه كتاب فوكوياما:هيمنة القيم األمريكية -٣
 الذى اعتبر فيه سقوط االتحاد السوفيتى وانهيار الكتلة الشيوعية) التاريخ

 .ةانتصاراً نهائياً للرأسمالية واأليديولوجية األمريكي
                                           

 السيد يسين، الحوار الحضارى فى عصر العولمة، دار نهضة مصر للطباعة، طبعة خاصة )1(
  ٢٣٨ص. ٢٠٠٥بمكتبة األسرة، 

  ٢٤٣-٢٤١ المرجع السابق، ص ص )2(
رج ماسون، مفكر أمريكى من أصل يابانى، أستاذ السياسة بجامعة جو:  فرنسيس فوكوياما) *(

ومستشار مؤسسة راند األمريكية، عمل نائباً لمدير إدارة التخطيط فى وزارة التخطيط 
  ).االضطراب العظيم(و) نهاية التاريخ وخاتم البشر(، من أهم مؤلفاته ١٩٨٩األمريكية عام 
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 يرى هذا التعريف أن العولمة شكل جديد من :ثورة تكنولوجية اجتماعية -٤
أشكال النشاط تم فيها االنتقال بشكل حاسم من الرأسمالية الصناعية إلى 
المفهوم ما بعد الصناعى استناداً إلى الثورة التكنولوجية واالتصالية، 

 .يم السوق الكونية الواحدةلتدع
هذه التعريفات جميعاً تكاد تكون المكونات األساسية " ويرى السيد يسين أن 

لتعريف واحد جامع للعولمة، فهى تجمع بين جنباتها كونها تمثل حقبة تاريخية، 
وهى تجٍل لظواهر اقتصادية، وهى فى الوقت الراهن على األقل هيمنة للقيم 

غير أن هذا ال ينفى أن من .  ثورة تكنولوجية واجتماعيةاألمريكية، وهى أخيراً
يتبنى أى تعريف من التعريفات، يمكن أن يصل فى تحليله إلى نتائج سياسية 

  )1(."مختلفة، وذلك وفقاً لأليديولوجية التى ينطلق منها
، انطالقاً من العولمة ليست سوى مرادف لألمركةويرى بعض المفكرين أن 

ة األمريكية على النطاق العالمى، وتأثر السياسات االقتصادية فى الهيمنة االقتصادي
  )2(:كل بلدان العالم بما يجرى فى الواليات المتحدة، لعدة أسباب فى مقدمتها

  .ضخامة االقتصاد األمريكى وأبعاده الكونية -١
سيطرة رأس المال األمريكى على مشروعات واقتصاديات فى كافة أرجاء  -٢

 .المعمورة
 األمريكى أصبح وسيلة التبادل ومخزن القيم وأداة التسوية أن الدوالر -٣

 .الرئيسية لمعظم دول العالم
وإمالء سياستها ) بريتون وودز(سيطرة الواليات المتحدة على مؤسسات  -٤

 .عليها، لتمليها هذه المؤسسات بدورها على مختلف دول العالم
                                           

  ٢٤٤ المرجع السابق، ص )1(
ألهرام للترجمة والنشر، القاهرة،  إبراهيم نافع، انفجار سبتمبر بين العولمة واألمركة، مركز ا)2(

  ٩٨-٩٧ص ص . ٢٠٠٢
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 مثل صناعة سيطرة الواليات المتحدة على االنشطة االقتصادية الحاكمة، -٥
 .المعلومات والبرمجيات، وعلى صناعة الخدمات والتمويل

 .تحول الواليات المتحدة ألكبر سوق الستثمار رءوس األموال األجنبية -٦
حرص البنوك األجنبية على فتح فروع لها فى الواليات المتحدة لالستثمار  -٧

 .فيها
التحاد السوفيتى شقت طريقها منذ بداية التسعينات، أى مع انهيار ا" فالعولمة 

. وكانت الواليات المتحدة هى موطن هذا التيار وقائدته أيضاً. وانتصار الرأسمالية
ومع أن البعض اعتبرها تطوراً طبيعياً لما اعترى االقتصاد العالمى من تطورات 
فى أواخر القرن العشرين حيث أصبح العالم سوقاً اقتصادية واحدة زالت فيها 

أنها فى الحقيقة هى الوجه الفكرى لفلسفة السوق األمريكية الحدود الوطنية، إال 
ذاتها، واألهم من ذلك هى الجسر الذى تنتقل من خالله الثقافة األمريكية بكل 

ولم تكن مصادفة أن يتزامن تصاعد الظاهرة مع اإلعالن عن قيام النظام . رموزها
 عقب سقوط العالمى الجديد الذى بشر به الرئيس األمريكى جورج بوش األب

وكان هدف هذا النظام هو إعادة صياغة العالقات الدولية . االتحاد السوفيتى
واألسس التى تقوم عليها وفقاً للرؤية األمريكية فقط، أى بما يحقق مصالح الواليات 
المتحدة الوطنية حتى لو اجتهد األمريكيون فى تقديمها على أنها سبيل الخالص 

  )1(. "تخلفللبشرية جمعاء من العنف وال
أصبحت الواليات المتحدة األمريكية هى القوة الرئيسية فى العالم، وقد " وهكذا 

تمكنت باستخدامها من إفساح الساحة أمامها لتحقيق مآربها وفرض قوانينها على 
. حساب الدول األخرى، حتى ولو تعارض ذلك مع القوانين الدولية المتعارف عليها

 وفقاً لرغبات –من بينها منظمة التجارة العالمية  و–حيث تعمل جميع المنظمات 
                                           

تحوالت اإلسالم السياسى فى مصر، دار مصر .. عبد العاطى محمد، شيوخ بال خناجر .  د)1(
  ٢٥-٢٤ص ص . ٢٠٠٤المحروسة، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 
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اإلدارة األمريكية، ومن يخالفها يتم إبادته أو تفكيكه وإعادة تركيب نظامه الداخلى 
ومن هنا أصبحت العولمة مرتبطة . بما يتسق والتوجهات والمصالح األمريكية

لصغرى، األقل بالهيمنة األمريكية، وشكل ذلك عائقاً للنمو والتقدم أمام الدول ا
تطوراً، والتى ال تملك القدرة على منافسة الدول الكبرى والمتقدمة، وبذلك نشأ 

  )1(."العداء ضد العولمة بصفة عامة، وضد اإلدارة األمريكية نفسها بصفة خاصة
فالعولمة إلى جانب أنها تعكس مظهراً أساسياً من مظاهر التطور الحضارى الذى " 

يديولوجيا تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم أيشهده عصرنا، هى أيضاً 
  )2(:"وقد حددت وسائلها لتحقيق ذلك فى األمور التالية. وأمركته
استعمال السوق العالمية أداة لإلخالل بالتوازن فى الدول القومية، فى نظمها  -١

  .وبرامجها الخاصة بالحماية االجتماعية
 فيها مجاالً لالصطفاء بالمعنى الداروينى اتخاذ السوق والمنافسة التى تجرى -٢

، وهذا يعنى أن الدول واألمم والشعوب التى ال تقدر على )البقاء لألقوى(للكلمة 
 .المنافسة سيكون مصيرها، بل يجب أن يكون، االنقراض

إعطاء كل األهمية واألولوية لإلعالم إلحداث التغييرات المطلوبة على الصعيد  -٣
 .المحلى والعالمى

مقولة يود " ى البعض أن غياب التعريف المحدد للعولمة يعود إلى كونها وير
أصحابها ابقاءها بعيداً عن الفهم الكامل والصحيح، وتقديمها فى بعض مظاهرها 
االقتصادية واإلعالمية اإليجابية، حتى تظل سراً من جهة، ومن جهة ثانية، حتى 

الذى تتصوره لتظهر وكأنها يتركوا فرصة للمجتمعات األخرى لتعطيها المفهوم 
انبثقت من داخل هذه المجتمعات ولم ترد إليها من خارجها، وهذا أسوأ أشكال 

                                           
ة، عدد أحمد مجدى حجازى، أمركة العولمة ورد الفعل المضاد، جريدة األهرام المصري.  د)1(

  .٤/٢/٢٠٠٦السبت 
 ٤-٣عشر أطروحات، مجلة فكر ونقد، ص ص:  محمد عابد الجابرى، العولمة والهوية الثقافية)2(

 www.fikrwanakd.aljabriabed.net.    الموقع اإللكترونى للمجلة



  ٧٦ ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a  

االستعمار الفكرى، كما يشرحه مالك بن نبى فى كتابه الصراع الفكرى، فتصبح 
العولمة فى هذه الحالة عولمة ذاتية، وهذه أخطر أنواع العولمة، ألن المجتمعات 

  )1(."بيعى فى حركتها بينما هى سيقت مجبرة إليهاتتصور أنها تطور ط
وهكذا تتعدد وجهات النظر حول العولمة، وتتعدد تبعاً لذلك محاوالت توصيفها 

تعنى إزالة الحواجز السياسية واالقتصادية واالجتماعية حتى " وتعريفها، فهى عند البعض 
، فإن العولمة ريق ثانفوعند . تتحرك رؤوس األموال واألفكار والسلع والخدمات بحرية

هى الوجه الحديث لالستعمار، والموجة الجديدة من سيطرة الغرب األوربى واألمريكى 
، فإن العولمة هى المرادف الموضوعى ثالث فريقوعند . على مقدرات العالم الثالث

لألمركة، وللهيمنة األمريكية، ولسيادة نمط األفكار األمريكية، والثقافة األمريكية، 
، فإن العولمة ليست إال ستاراً تتحرك فريق رابعوعند . كوالت واألزياء األمريكيةوالمأ

تحته الشركات العمالقة متعددة الجنسيات وعابرة القارات، التى لها ميزانيات تفوق 
ميزانيات العديد من الدول، ولها مصالح ال تتطابق مع مصالح الدول، ولها طموحات ال 

ا ترفع شعار العولمة كى تفسح لنفسها طريق التوغل، وترفع تقف عند حدود، ومن ثم فإنه
شعار العولمة كى تزيل التشريعات المحلية والمنافسات المحلية، فتنتشر دون أى عائق، 
بغض النظر عما إذا كانت مصالح هذه الشركات تضر بمصالح الدول الفقيرة فى العالم 

  )2(."الثالث
 على تقديم تعريف جامع مانع للعولمة،  إصرار البعضجالل أمين الدكتورويرفض 

الظواهر التى يثيرها فى الذهن لفظ العولمة كثيرة ومعقدة، وتمس مختلف جوانب "ألن 
من األنسب فى " ولذلك فهو يرى أنه " الخ..الحياة، اقتصاداً وسياسة واجتماعاً وثقافة 

 لم يلمس كل جوانبها التعامل مع ظاهرة كالعولمة أن يكون الكاتب مستعداً لالعتراف بأنه
  )3(."وأطرافها، تاركاً بعض هذه الجوانب لغيره

                                           
عبد اهللا العشى، ثقافة العولمة بوصفها خطاباً متطرفاً، بحث منشور على موقع وزارة .  د)1(

  www.alminbar.al-islam.com   ٦ص . ون اإلسالمية واألوقاف السعوديةالشئ
  ٢٣٩ إبراهيم نافع، مرجع سابق، ص )2(
  ٧٨ص. جالل أمين، العولمة كمثال لصناعة األفكار، مرجع سابق.  د)3(



  

وانطالقاً من هذا الرأى حاولنا وضع تعريف للعولمة يالئم طبيعة الكتاب 
  :وأهدافه، تمثل فى تعريف العولمة بأنها

مرحلة تاريخية بدأت مع بداية التسعينات من القرن العشرين، نتيجة للثورة (
 –لوماتية واالتصالية، بهدف تحويل العالم كله إلى نظام موحد التكنولوجية والمع

 تسوده القيم الغربية عامة، –اقتصادياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً وإعالمياً 
: واألمريكية على وجه الخصوص، من خالل آليات معينة للهيمنة تتمثل فى

لتجارة العالمية، كمنظمة ا(الشركات متعددة الجنسيات، وبعض المنظمات الدولية 
، وبعض االتفاقيات الدولية، والشبكات )وصندوق النقد الدولى، والبنك الدولى

  ).العالمية للمنظمات غير الحكومية، والهيمنة اإلعالمية، والقوة العسكرية
  

�bîãbq@Zb�çŠìĐ�më@ò�¾ì�ÈÛa@ñd��“ãZ@ @
  

الم وجغرافيته إن التاريخ اإلنسانى مزدحم باألفكار عن البنية الفيزيقية للع" 
وقد نشأت الحركات والتنظيمات . وموقعه الكونى ومكانته الروحية والعلمانية

المهتمة بتنميط العالم ككل أو توحيده منذ ألفى عام على األقل، وهناك أفكار عن 
كما ... الصلة بين العالمى والخاص كانت محورية بالنسبة لكل الحضارات الكبرى 

ن اعتباره سالسل متتابعة من صيغة مصغرة من معظم تاريخ العالم يمكأن 
، بمعنى أن قيام اإلمبراطوريات التاريخية مثالً كان يشتمل على توحيد أقاليم العولمة

كما كانت هناك تحوالت فى االتجاه . وكيانات اجتماعية كانت منعزلة من قبل
الدولة المضاد، كما هو الحال فى تفكك أوروبا فى العصور الوسطى، ولو أن نشأة 

  )1(." قدماً ومعها تصورات عن العالم ككل)*(اإلمبرياليةاإلقليمية ساعد على دفع 
                                           

يعنى المصطلح حرفياً نزعة تكوين إمبراطورية، ويعود أصل :  Imperialismاإلمبريالية  ) *(
 لإلشارة إلى الطموحات العسكرية والسياسية لنابليون الثالث ١٩لى ستينات القرن استخدامه إ

فى فرنسا، ثم استخدم فيما بعد لوصف تنافس القوى العظمى بشكل عام، بما فى ذلك المنافسة 
وفى الوقت الحالى يكاد يقتصر . العسكرية والسيطرة على المستعمرات فى أفريقيا وآسيا

=  
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  :وقد اختلف الباحثون فى التأريخ لنشأة العولمة على قولين

. ، ترجع إلى القرن الخامس عشر الميالدىيرى أنها ظاهرة قديمة: األول
لمتبادلة بين األمم، سواء ازدياد العالقات ا: فالعناصر األساسية فى فكرة العولمة"

المتمثلة فى تبادل السلع والخدمات، أو فى انتقال رؤوس األموال، أو فى انتشار 
كل هذه . المعلومات واألفكار، أو فى تأثر أمة بقيم وعادات غيرها من األمم

العناصر يعرفها العالم منذ عدة قرون، وعلى األخص منذ الكشوف الجغرافية فى 
مس عشر، ومنذ ذلك الحين والعالقات االقتصادية والثقافية بين أواخر القرن الخا

الدول تزداد قوة، باستثناء فترات قصيرة للغاية مالت خاللها الدول إلى االنكفاء على 
الظاهرة عمرها إذن خمسة قرون على األقل، وبدايتها ونموها مرتبطان ... ذاتها 

ارة، منذ اختراع البوصلة وحتى ارتباطاً وثيقاً بتقدم تكنولوجيا االتصال والتج
  )2(."األقمار الصناعية
فما هى إال امتداد للنظام الرأسمالى . " يرى أن العولمة ظاهرة حديثة: والثانى

الغربى، بل هى المرحلة األخيرة من تطور النظام الرأسمالى العلمانى المادى 
ث سياسية النفعى، وقد برزت فى النصف الثانى من القرن العشرين نتيجة أحدا

انتهاء الحرب الباردة بين االتحاد السوفيتى والواليات : واقتصادية معينة، منها
المتحدة األمريكية بسقوط االتحاد السوفيتى سياسياً واقتصادياً، وما أعقبه من انفراد 
الواليات المتحدة بالتربع على عرش الصدارة فى العالم المعاصر، وانفرادها بقيادته 

بروز القوة االقتصادية الفاعلة من قبل : قتصادية والعسكرية، ومنهاالسياسية واال

                                           = 
ة إلى الهيمنة االستعمارية التى تمارسها الدول األكثر تقدماً، ومن ثم استخدامه على اإلشار

  .أصبح مرادفاً لالستعمار
  ٢٣-٢٢ رولند روبرتسن، مرجع سابق، ص ص)1(
  ١٤-١٣ص ص . جالل أمين، العولمة، مرجع سابق.  د)2(
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المجموعات المالية والصناعية الحرة عبر شركات ومؤسسات اقتصادية متعددة 
  )1(."الجنسيات، ومدعومة بصورة قوية وملحوظة من دولهم

 النشأة التاريخية - أستاذ االجتماع بجامعة بتسبرج – رولند روبرتسنويتتبع 
ولمة من خالل تعقب البعد الزمنى الذى أوصلنا إلى الوضع الراهن من خالل للع

  )2(:المراحل الخمس التالية
، والتى استمرت فى أوروبا منذ أوائل الجنينيةوهى المرحلة : المرحلة األولى

القرن الخامس عشر وحتى أواسط الثامن عشر، والتى شهدت النمو األولى 
  .هيم الفرد وظهور أفكار إنسانيةللجماعات القومية، وبروز مفا

، والتى استمرت منذ أواسط القرن األوليةوهى المرحلة : المرحلة الثانية
الثامن عشر وحتى السبعينيات منه، واتسمت بالتحول الجذرى نحو فكرة الدولة 
المتجانسة الموحدة، وتبلور مفاهيم العالقات الدولية الشكلية، والزيادة الهائلة فى عدد 

سات والهيئات المختصة بالنظم واالتصال الدولى وعبر القومى، وطرح قضية المؤس
  .النزعتين القومية والدولية
، والتى استمرت من سبعينيات القرن االنطالقوهى مرحلة : المرحلة الثالثة

الثامن عشر وحتى أواسط عشرينيات القرن العشرين، وتميزت بظهور مفاهيم 
تمع الدولى، والزيادة الهائلة فى عدد أنماط االتصال عالمية عن الصورة المثلى للمج

العالمى وسرعتها، ونمو صور التنافس العالمى، والحرب العالمية األولى، وتأسيس 
  .عصبة األمم

، واستمرت من أوائل الصراع على الهيمنةوهى مرحلة : المرحلة الرابعة
بالجدل حول عشرينيات القرن العشرين وحتى أواسط الستينيات منه، وتميزت 

                                           
 :  نسخة الكترونية من موقع٥ص . ٢٠٠٢صالح الرقب، العولمة، الطبعة الثانية، .  د)1(

www.aklaam.com 
  ٢٧-٢٦ رولند روبرتسن، مرجع سابق، ص ص )2(
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المصطلحات الهشة لعملية العولمة، ونشوب صراعات دولية حول أساليب الحياة 
  .وطبيعة اإلنسانية ومستقبلها، وظهور القنبلة الذرية، وتأسيس األمم المتحدة

، وبدأت فى الستينيات واتجهت نحو الشكوهى مرحلة : المرحلة الخامسة
ين، وتميزت بارتفاع الوعى العالمى، التأزم فى أوائل التسعينيات من القرن العشر

والهبوط على سطح القمر، وبروز قيم ما بعد المادية، ونهاية الحرب الباردة، 
وانتشار األسلحة النووية، وتزايد عدد المؤسسات والحركات الدولية، ونهاية الثنائية 

نى القطبية، وظهور المشكالت الثقافية والعرقية، وتزايد االهتمام بالمجتمع المد
  .والمواطنة العالمية، واندماج النظام اإلعالمى العالمى

  )1(: فيميز بين ثالث موجات للعولمةتشارلز تلىأما عالم االجتماع األمريكى 
 ونتجت عن النفوذ سريع االنتشار ألوروبا، :١٨٥٠-١٥٠٠الموجة األولى 

العرب فى ونمو االمبراطورية العثمانية، والتوسعات الموازية للتجار الصينيين و
المحيطين الهندى والهادى، وانتهى التوسع العثمانى فى القرن التاسع عشر، وحل 
التجار األوروبيين محل التجار المسلمين جزئياً عبر المحيط الهندى والباسفيك، إال 
أن األوروبيين والصينيين واصلوا نصيبهم فى العملية األولى للعولمة ما بعد عام 

  .ين وحتى القرن العشر١٥٠٠
 حيث بلغت التجارة الدولية وتدفقات رأس :١٩١٤-١٨٥٠الموجة الثانية 

المال ارتفاعات غير مسبوقة خاصة عبر المحيط األطلنطى، وقد كان للتحسينات 
التى أدخلت على وسائل النقل واالتصال مثل السكك الحديدية والبواخر والهاتف 

سراع من إيقاعها، وقد عمقت والتلغراف أن تخفض من تكلفة هذه التدفقات بل واإل
الموجة الثانية من العولمة التباين فى الثروة ومستوى المعيشة بين هؤالء المستفيدين 

  .منها ومن عداهم، وتباطأت هذه الموجة بين الحربين العالميتين
                                           

ربيع وهبه، المشروع : ، ترجمة وتقديم٢٠٠٤-١٧٦٨ تشارلز تلى، الحركات االجتماعية )1(
  ٢٠٣-٢٠١ص ص . ٢٠٠٥، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ٩٥٧القومى للترجمة، العدد 
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 وبدأت بعد تعافى أوروبا وآسيا من : فصاعدا١٩٥٠ًالموجة الثالثة واألخيرة 
لثانية، حيث تسارعت تدفقات البضائع ورءوس األموال آثار الحرب العالمية ا

لمستوى تجاوز حتى مستويات القرن التاسع عشر، وتسارعت التجارة الدولية بين 
البلدان والمؤسسات اعتماداً على الشركات متعددة الجنسيات وسيطرتها على 

  .األسواق ومواقع التصنيع ومواقع الموارد الخام فى بلدان مختلفة
غم من إرجاع أغلب الباحثين نشأة العولمة إلى أكثر من خمسة قرون وعلى الر

مضت، إال أنه من المهم االعتراف بأن هناك أشياء جديدة ومهمة قد طرأت على 
 فى النقاط جالل أمين الدكتورظاهرة العولمة فى الثالثين عاماً األخيرة، يحددها 

  )1(:التالية
 األمم والمجتمعات من تيار العولمة، انهيار أسوار عالية كانت تحتمى بها بعض -١

ومن ثم اكتسح تيار العولمة مناطق مهمة من العالم كانت منعزلة بدرجة أو 
  .بأخرى

الزيادة الكبيرة فى درجة تنوع السلع والخدمات التى يجرى تبادلها بين األمم،  -٢
وكذلك تنوع مجاالت االستثمار التى تتجه إليها رؤوس األموال المتنقلة من بلد 

 .إلى آخر
ارتفعت بشدة نسبة السكان فى داخل كل مجتمع أو أمة، التى تتفاعل مع العالم  -٣

 .الخارجى وتتأثر به
ظل تبادل السلع ورءوس األموال هو العنصر المسيطر على العالقات بين الدول  -٤

حتى وقت قريب، ثم بدأ تبادل المعلومات واألفكار يصبح هو العنصر الغالب 
 .و على األقل هو العنصر األسرع نمواًعلى هذه العالقات، أ

أصبحت الشركات متعددة الجنسيات هى الوسيلة األكثر فعالية ونشاطاً فى تحقيق  -٥
 .هذا االنتقال السريع للسلع ورأس المال والمعلومات واألفكار، والمهيمنة عليه

                                           
  ١٩-١٤ص ص . جالل أمين، العولمة، مرجع سابق.  د)1(
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التغير الملحوظ الذى طرأ على مركز الدولة من هذا النمو فى العالقات بين  -٦
فكما حلت الدولة محل اإلقطاعية تدريجياً منذ نحو خمسة قرون، . معاتالمجت

تحل اليوم الشركة متعددة الجنسيات تدريجياً محل الدولة، والسبب فى الحالين 
 .التقدم التقانى وزيادة االنتاجية والحاجة إلى أسواق أوسع: واحد

ة  أن ظاهر- مدير عام شركة ماكينزى الفرنسية – أيان دوشسنويرى 
  )1(:العولمة قد بدأت تحت تأثير خمسة عوامل مهمة تتمثل فيما يلى

  .تحرير األسواق والخصخصة -١
تطبيق النظام القياسى فى مجال التكنولوجيا مع التطور السريع للنظام  -٢

 .الرقمى والمعايير العالمية
 .توافر رأس المال المتزايد -٣
 .ثةاالنخفاض السريع لتكاليف النقل بسبب اإلختراعات الحدي -٤
الهبوط الحاد لتكاليف التفاعل، وهى التكاليف المستحقة لجعل األفراد  -٥

والمنشآت يعملون سوياً بهدف تبادل السلع أو الخدمات أو البحث عن 
 .المعلومات وتنسيق األنشطة واألداء

وهكذا فقد  تغير العالم فى ربع القرن األخير تغيراً يكاد يعيد تشكيل الخريطة 
وقد . خية والثقافية والروحية، إن لم يكن قد أعاد تشكيلها بالفعلالجغرافية والتاري

  : ساعد على هذا التحول الرهيب أمران أساسيان
 هو ثورة المعلومات التى تعد ثورة حقيقية ال مجازاً، لقد أصبح ما األول األمر

ا فقد أدخلتن. " كان فى حكم الخرافى واقعاً مدهشاً، وأصبح التوالد العلمى بال حدود
تكنولوجيا المعلومات واالتصال وكذلك الثورة الرقمية، طوعاً أو كرهاً، فى عصر 

                                           
، جامعة كل )مشرفاً(ايف ميشو :  أيان دوشسن، العولمة وتأثيرها الشديد على المنشأة، فى)1(

، المجلس األعلى ٧١٧ما المجتمع؟، المشروع القومى للترجمة، العدد : المعارف، الجزء الثالث
  ٩١١-٩٠٨ص ص. ٢٠٠٥للثقافة، القاهرة، 
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جديد، تتمثل سماته المميزة الرئيسية فى النقل الفورى للمعطيات الالمادية وانتشار 
ويشكل االنترنت قلب التحول الكبير الجارى، . الصالت والشبكات اإللكترونية

وتمثل الطرق السريعة لالتصال، فى العصر . وتقاطع طرقه، ومحصلته التركيبية
عوامل جبارة لدفع : الراهن، ما كانت تمثله السكك الحديدية فى العصر الصناعى

   )1(. "وتكثيف المبادالت

 هو أن هذه الثورة العلمية أصبحت تهيمن عليها وتوجهها الثانىواألمر 
رة المعاصرة مؤسسات سياسية وعسكرية واقتصادية، هى نفسها التى توجه الحضا

فى مثل هذا المناخ ظهرت العولمة ليس . " لتهيمن على الكوكب األرضى كله
بوصفها مقولة علمية مجردة حيادية، بل بوصفها مقولة أيديولوجية استغلت نتائج 
العلم المعاصر من أجل الهيمنة على العالم وتوحيده خارج حدود الثقافات والهويات 

  )2(."الخاصة
عولمة نمط معين من ن العولمة الحالية فى حقيقتها ليست إال وبناء على ذلك فإ

شاع االعتقاد بضرورة تبنيه واتباعه لمجرد أنه يندر أن تثار مسألة " ، الحياة
أى بأيديولوجية (خصوصيته، وارتباطه بثقافة معينة، ونظرة معينة للحياة والكون 

 بسبب طول عهدنا ومسألة الخصوصية هذه نادراً ما تثار). معينة فى الحقيقة
وبسبب اشتداد هذا االكتساح وسرعته فى العقود . باكتساح هذا النمط لحياتنا

وبسبب وجود مصلحة أكيدة ألصحاب الثقافة والمنتجات التى تجرى . األخيرة
عولمتها فى عدم افتضاح خصوصيتها، واستخدامها مختلف وسائل القهر المادى 

  )3(."هو خاص على أنه إنسانى وعاموالسياسى والنفسى والعقلى لتصدير ما 
  

                                           
  ٨٦-٨٥ ابنياسيو رامونيه، مرجع سابق، ص ص )1(
  ٥ص . عبد اهللا العشى، مرجع سابق. د )2(
  ٣٣ص . جالل أمين، العولمة، مرجع سابق.  د)3(
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  )1(: ثالثة أنواع من العولمة كالتالىستانلى هوفمانميز 
 وتتمثل فى االعتماد االقتصادى المتبادل عبر األمم، :العولمة االقتصادية

لكنها والذى عرف ببعض القواعد المحددة للعبة، التى خلقت بواسطة األقوياء، و
مقدسة فى الهياكل المؤسساتية الدولية، مثل البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية، 

  .مع معايير دولية أخرى تتدفق من هذه االتفاقيات
 وهى نتيجة للعولمة التقنية واالقتصادية والجهود الرامية إلى :العولمة الثقافية

هو أساساً ثقافة غربية تحت تشكيل المجتمعات المدنية العالمية بواسطة ترويج ما 
الهيمنة األمريكية باعتبارها ثقافة عالمية، والتى يشير إليها الكثيرون كتحويل للعالم 

  !!.إلى ثقافة الماكدونالدز
 وتتمثل فى انتشار قوة عظمى وحيدة واحدة، وفى الشروط :العولمة السياسية

 للسيطرة على اعتناق ١١/٩العسكرية السياسية التى أعلنتها الواليات المتحدة فى 
قضايا اقتصادية ضمن إطار السياسة العسكرية، وكذلك من خالل تحرك الواليات 
المتحدة المتزايد نحو سياسة التدخل المنفرد فى العالم، بشكل يهدد المعايير 

  .والمعاهدات الدولية
أن العولمة ليست اقتصادية  " - األستاذ بجامعة باريس – برجيت سترنويرى 

.  واالتصال قد جعلت من العالم قرية صغيرةاإلعالم بل أن تطور تقنيات فحسب،
والتليفزيون المتجاوز للحدود يقدم لنا مثاالً على هذه التقنيات التى ال تلقى باالً 
للحدود وال لسيادة الدول؛ فهى تتيح لكل فرد يمتلك هوائياً فضائياً التقاط البث القادم 

أضف ... مرور بملتقط مركزى يقع تحت رقابة الدولة من كافة أنحاء العالم دون ال
إلى ذلك أن كافة وسائل االتصال الجديدة األخرى، مثل الفاكس والبريد اإللكترونى 

                                           
Mazari, Shireen M., Op.Cit.    (1) 
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 –وبالطبع فإن هاتين الظاهرتين . وشبكة اإلنترنت تتجاوز أيضاً حدود الدولة
ائل االتصال فوس.  تعاضد كل منهما األخرى–عولمة اإلعالم العولمة االقتصادية و

تتطور لخدمة التفاعالت بين البشر كما لخدمة التبادالت التجارية على ما تنطوى 
  )1(."عليه من نمو لما يعرف باسم التجارة اإللكترونية أو االقتصاد التخيلى

نالحظ عملية توحيد ثقافى للعالم " وبالنسبة للعولمة فى المجال الثقافى فإننا يمكن أن 
المعلومات ووسائل اإلعالم، وكذلك بواسطة السلع التى تسهم فى تتم بواسطة أنظمة 

فهناك . إحداث أنماط استهالكية هى جزء من الثقافة السائدة والمتجانسة فى عالم اليوم
عملية توحيد ثقافية للعالم تبدو فى بعض األحيان قسرية يختبرها الناس كعملية مفروضة 

ى الناس أنهم صاروا متجانسين مع من ينتمون عليهم، وأحياناً تتم بهدوء من دون أن يع
لكن فى الوقت الذى تفرض فيه عملية التوحيد الثقافى ... فى األصل إلى ثقافة أخرى 

هذه، تقوى عند المجتمعات واألفراد أيضاً الرغبة فى التمايز؛ ألن الناس مفطورون على 
 فرضهما قوة، ازدادت أن يكونوا متنوعين، فكلما ازداد ضغط التوحيد والتجانس وازداد

  )2(."الرغبة فى التمايز، وهذه إحدى مفارقات العولمة الثقافية

  )3(:ويحدد بعض الباحثين أهم أنواع العولمة فى ثمانية أبعاد تتمثل فيما يلى
 وتصف السوق المالية للنتاجات المالية المتعامل بها فى :العولمة المالية -١

  .ع وعشرين ساعة يومياًالمدن المالية عبر العالم على مدى أرب
 وتصف المجموعة المترابطة من تكنولوجيا الكمبيوتر :العولمة التكنولوجية -٢

واالتصاالت وعمليات ربطها باألقمار الصناعية والتى نجم عنها انضغاط 
 .المكان واالنتقال الفورى للمعلومات عبر العالم/ الزمان

                                           
، )مشرفاً(ايف ميشو :  برجيت سترن، دول وسيادات، سياسة الدولة فى مواجهة العولمة، فى)1(

  ١٢٣٥ص . مرجع سابق
  .٢٠٠٦، يوليو ٥٧٢ مجلة العربى الكويتية، العدد طارق مترى، العولمة والصحوة الدينية،.  د)2(
مصطفى دسوقى كسبة، المستقبل االقتصادى للعالم اإلسالمى فى ظل العولمة، فى مستقبل .  د)3(

  ٣٥٨-٣٥٧ص ص . األمة اإلسالمية، مرجع سابق
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لجديدة التى يساعد  وتصف نظم االنتاج المتكامل ا:العولمة االقتصادية -٣
 .الشركات الكونية على استغالل المال والعمل عبر العالم على اتساعه

 وتشير إلى استهالك النتاجات الكونية عبر العالم، وتعنى :العولمة الثقافية -٤
 ).الكوكلة وعالم ماك(ضمناً فى أكثر األحيان التأثير المهيمن كما فى تعبير 

 المؤيدة )*(الليبرالية الجديدةبرنامج  وتمثل انتشار :العولمة السياسية -٥
لخفض انفاق الدولة، والتحرير التشريعى، والخصخصة، واالقتصاديات 

 .المفتوحة، بوجه عام
 وهى الخشية من أن تتجاوز االتجاهات االجتماعية الراهنة :العولمة البيئية -٦

قدرة كوكب األرض على البقاء ككوكب حى، وهى تطمع إلى أن تصبح 
 .ية خضراءعولمة سياس

 وتتعلق بإعادة تنظيم الحيز أو المساحة فى الكوكب :العولمة الجغرافية -٧
بإحالل الممارسات المتعدية للدولة القومية محل الممارسات الدولية، فى 
عالم تذوب فيه الفواصل الحدودية بصورة متزايدة، عالم سينظر إليه فى 

 .أغلب األحيان على أنه شبكة من المدن العالمية
 هى ذلك الخيال الجديد الذى يستشرف ظهور :ولمة السوسيولوجيةالع -٨

مجتمع عالمى واحد، أو كل اجتماعى مترابط، يتجاوز حدود المجتمعات 
 .القومية

                                           
كتلة غير محددة بدقة من األفكار التى مارست :  Neo-Liberalismالليبرالية الجديدة  ) *(

ثيراً كبيراً خالل فترة الثمانينات من القرن العشرين، والتى نهضت على التأكيد بقوة على تأ
 كحركة واكبت نمو الحرية ١٩، ١٨الليبرالية الكالسيكية التى نشأت وتطورت إبان القرنين 

الفردية فى مجاالت عديدة من الحياة، ودعمت الدعوة لتطوير الديمقراطية، وتعميم الحقوق 
ية وتأكيد حرية التعبير وتوسيع نطاق الحريات المدنية، وتدعيم المنافسة الحرة فى االنتخاب

  .الميدان االقتصادى، ورفض معظم صور التدخل الحكومى فى األنشطة االقتصادية
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وهكذا تتعدد أبعاد وأشكال ظاهرة العولمة لتشمل مجاالت الحياة جميعها، وإن 
 انعكاس للعولمة جميع أنماط وأشكال العولمة ليس إالكان بعض الباحثين يرى أن 

فظاهرة العولمة فى محدداتها، فى . "  ونتاج لها وأثر من آثارهااالقتصادية
هى أصالً وباألساس ظاهرة . جوهرها، فى مضمونها، وفى مكوناتها العضوية

بيد أن تبعاتها، انعكاساتها، آثارها، تتفرع لتطال الثقافة ... اقتصادية صرفة 
  )1(."والخصوصية والذاتية وغيرهاوالسياسة واللغة ولربما الهوية 

والحقيقة أن العولمة ليست مجرد ظاهرة اقتصادية كما تؤكد الليبرالية 
الجديدة، ولكنها ظاهرة متعددة األبعاد تتضمن جوانب اقتصادية وسياسية وثقافية، 
وإن ظل الجانب االقتصادى، المتمثل فى تحرير التجارة الدولية، هو الجانب األكثر 

  .أهمية
  

Š�bÈia@Zbèmb�îÛeë@ò¾ì�ÈÛa@ôì�ÓZ@ @
  

للعولمة كظاهرة اجتماعية قوى فاعلة متعددة، وآليات متنوعة لإلدارة 
عززت "  فقد ابنياسيو رامونيهوالسيطرة العالمية، وكما يرى المفكر الفرنسى 

ظاهرة العولمة، وتهاون القادة السياسيين، خالل تسعينات القرن العشرين، حدوث 
والواقع أن السادة الحقيقيين للعالم لم يعودوا أولئك الذين . ةتحول عميق للسلط

بل هم أولئك الذين يسيطرون على األسواق . يملكون مظاهر السلطة السياسية
المالية، والجماعات اإلعالمية الكوكبية، والطرق السريعة لالتصال، والصناعات 

لس للرقابة الكوكبية، وتحت إشراف هذا المج. المعلوماتية، والتكنولوجيات الجينية
احتل مكان الصدارة نوع من اإلدارة العالمية، من الحكومة الحقيقية للعالم، ويتمثل 

صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، ومنظمة : فاعلوها األربعة الرئيسيين فى
وغير مكترثة تجاه الجدال . التعاون االقتصادى والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية

                                           
 www.elyahyaoui.org:   يحيى اليحياوى، فى إشكالية العولمة، مقال منشور على موقع)1(
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طى، وغير خاضعة لالنتخابات العامة، تقود هذه السلطات غير الرسمية الديمقرا
دون أن تأتى أى سلطة مضادة . األرض بالفعل وتقرر بسيادة كاملة مصير سكانها

 –ذلك أن السلطات المضادة التقليدية . لتصحح أو تعدل أو ترفض قراراتها
ر مما ينبغى، أو متواطئة  إما أنها محلية أكث–البرلمانات، األحزاب، وسائل اإلعالم 

كما أنه لموازنة هذه السلطة التنفيذية الكوكبية يشعر الجميع بصورة مبهمة . للغاية
  )1(. "بالحاجة إلى خلق سلطة مضادة مدنية عالمية

) العولمة أساطير وحقائق( فى كتابه فيليب ماك مايكلويرى الباحث األمريكى 
ة نوعية فى شكل التنظيم االجتماعى، تعتبر نقل"  أن العولمة ١٩٩٦الصادر عام 

يستخدم رأس المال المضارب . تمثل تحوالً تاريخياً فى نظام العالم الرأسمالى
مؤشرات موحدة عالمياً للجدارة االئتمانية لتقرير أى الشركات أو حتى الحكومات 

ويضع هذا التوحد العالمى سلطة هائلة فى أيدى . يمكنها اقتراض المال وبأى شروط
ويصنف ماك مايكل هذه النخبة فى ثالث فئات من . قة حاكمة عالمية جديدةطب

البيروقراطيين والسياسيين الراغبين فى خفض االنفاق الحكومى والعمل : المديرين
بمقتضى القواعد العالمية الجديدة التى تعتمد بال رحمة على الكفاءة، ومالكى 

يريها التنفيذيين، وأولئك الذين الشركات متعدية القوميات، والبنوك الدولية ومد
يديرون منظمات متعددة األطراف مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة 

  )2(."التجارة العالمية
التى تحكم ) الحكومة الواقعية العالمية( إلى ما يسميه تشومسكىويشير " 

نك الدولى، العالم وتضعف سيادة الدول والتى تتشكل من صندوق النقد الدولى، الب
، )الجات(مجموعة الدول الصناعية السبع، واالتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 

                                           
  ١٥٩-١٥٨ابق، ص ص  ابنياسيو رامونيه، مرجع س)1(
تيمونز روبيرتس، أيمى هايت، من الحداثة إلى العولمة، رؤى ووجهات نظر فى قضية .  ج)2(

محمود ماجد عمر، : سمر الشيشكلى، مراجعة: ، ترجمة١التطور والتغيير االجتماعى، ج
  ٣٥ص. ٢٠٠٤، الكويت، نوفمبر ٣٠٩سلسلة عالم المعرفة، العدد 
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والمؤسسات األخرى التى تعمل على خدمة مصالح الشركات عابرة القوميات، 
  )1(."والبنوك ومنشآت االستثمار

استعراض عملية صعود ظاهرة العولمة، والرؤى المختلفة لها، " وهكذا فإن 
عملية مقصودة تحركها القوى الرأسمالية المتمثلة فى  العولمةإلى أن تقودنا 

. الشركات متعددة الجنسيات والحكومة التى تعمل لتحقيق مصالح هذه الشركات
وتقود تلك القوى ظاهرة العولمة مستندة إلى مكتسبات الثورة الصناعية الثالثة، أى 

رة اقتصادية هائلة على عولمة ثورة االتصاالت، والتى أعطتها قوة تكنولوجية وقد
نموذجها الفكرى، والهدف من تلك العملية هو تحقيق مصالح تلك القوى الرأسمالية 

  )2(."من خالل تنميط العالم بما يتفق وتلك المصالح
أن اإلخالص ألى نوع  )3("ويليام بلوموبناء على ذلك يؤكد الباحث األمريكى 

اسة الخارجية األمريكية، وإنما الوقود هو من األخالق ليس هو الوقود المحرك للسي
  :ضرورة خدمة سادة آخرين يمكن تقسيمهم إلى أربع ضرورات

 للعولمة، وخاصة – بالتعبير الراهن –جعل العالم مفتوحاً، وحسن الوفادة  -١
  .الشركات عبر القومية التى مقرها أمريكا

وا بكرم فى تعزيز القوائم المالية لمقاولى الدفاع فى الداخل الذين أسهم -٢
 .حمالت أعضاء الكونجرس وقاطنى البيت األبيض

 .منع قيام أى مجتمع يمكن أن يستخدم كنموذج بديل للنموذج الرأسمالى -٣
مد نطاق الهيمنة السياسية واالقتصادية والعسكرية على أكبر قدر ممكن  -٤

من الكرة األرضية، لمنع قيام أى قوة إقليمية يمكن أن تتحدى التفوق 

                                           
  ١٣٤ص . ق إبراهيم نافع، مرجع ساب)1(
: محمد السيد سليم، العولمة وبدائلها، رؤية للعالم اإلسالمى، دراسة منشورة على موقع.  د)2(

www.islamonline.net 
  ٤٣ ويليام بلوم، مرجع سابق، ص )3(
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وإقامة نظام عالمى على صورة أمريكا، ويفيد الدولة العظمى األمريكى، 
  .الوحيدة فى العالم

لم يكن للعولمة أن تأخذ شكلها ومالمحها المميزة لها، دون " والحقيقة أنه 
وجود مؤسسات ذات طابع عالمى، وتمتاز بقدر من الفاعلية والمشروعية، والمثال 

ا صالحيات وسلطات تتجاوز صالحيات على ذلك منظمة التجارة العالمية التى لديه
وهناك ما يعرف باسم الشركات المتعددة الجنسيات، ... وسلطات الحكومات الوطنية

أو العابرة للقارات، وبعض هذه الشركات لها مراكز مالية تفوق المراكز المالية 
  )1(."لعدة دول مجتمعة

 عرش  هى القوة التى تقف وراءالشركات الكبرى متعددة الجنسياتإن 
العولمة، أو أهم قواها على األقل، وهى ال تريد أن تحكم بصورة مباشرة، ولذلك 

تستعين بجهود هيئات ومؤسسات أخرى، منها المؤسسات المالية الدولية " فهى 
كصندوق النقد والبنك الدولى، ومنها وكاالت األمم المتحدة المختلفة العاملة فى 

زة المخابرات فى الدول الكبرى، ومنها مختلف ميادين التنمية والثقافة، ومنها أجه
وسائل التأثير فى الرأى العام، كالصحف والمجالت السيارة وشبكات التليفزيون 

الخ، كما ..والمؤسسات المانحة للجوائز الدولية المهمة أو المشتغلة بحقوق اإلنسان 
ن ويروجون أنها ال تدخر وسعاً فى تجنيد مفكرين وكتاب فى مختلف البالد، ينظّرو

  )2(."ألفكار العولمة والكونية
وقد أوضح جورج روس مدير مركز الدراسات األوربية فى دراسة مهمة " 

أن شئون العالم لم تعد تدار من طرف ) الدبلوماسية الجديدة(منشورة أخيراً حول 
الهيئات السياسية بقدر ما تسيرها المؤسسات الدولية الكبرى وخصوصاً منظمة 

المية حيث تتحكم القوى الغربية المهيمنة على االقتصاد العالمى، فإذا التجارة الع

                                           
  ٢٦ص.  إبراهيم نافع، مرجع سابق)1(
  ١٩ص . جالل أمين، العولمة، مرجع سابق.  د)2(
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كانت القوى االقتصادية مجرد عنصر من عناصر تفوق الدول، فإنها أصبحت اليوم 
وبالقدر نفسه أحتل ... المعيار األساسى للهيمنة وإطاراً للفاعلية الدبلوماسية 

ة واالستثمارية ذات االمتدادات المؤسسات المالي(الفاعلون االقتصاديون الخواص 
مكانة الحكومات الوطنية، وغدوا يهيمنون على الجانب األوفر من ) الواسعة دولياً
  )1(."سلطة القرار
على الصعيدين االجتماعى والثقافى، فإن العولمة أخذت تفرض وجودها " أما 

ن ، والعديد مالشبكات العالمية للمنظمات غير الحكوميةعبر ما يعرف باسم 
األنشطة الثقافية والخيرية واإلنسانية التى تتجاوز حدود الدول الوطنية، وزاد من 

، حيث تم والقواعد القانونية ذات النطاق العالمىترسيخ العولمة تلك األطر 
التوصل إلى العديد من االتفاقيات الدولية التى تنظم شئون التجارة العالمية، والتى 

ظم الحقوق والواجبات فيما يخص مسائل الملكية تنظم تجارة الخدمات، والتى تن
الفكرية، خاصة أن هذه االتفاقيات يتم دعمها بآليات قوة لتنفيذها على صعيد 

  )2(."الواقع

                                           
بوب، اإلسالم والعولمة الرأسمالية، سلسلة دعوة الحق، العدد عبد الحفيظ عبد الرحيم مح.  د)1(

  ١٨-١٧ص ص . ٢٠٠٣، رابطة العالم اإلسالمى، اكتوبر ٢٠٣
  ٢٦ص .  إبراهيم نافع، مرجع سابق)2(
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اإلسالم دين عالمى، وعالمية اإلسالم تختلف عن العولمة؛ فمفهوم العولمة الذى 
م على األخذ بالمناهج والقيم الغربية ويفرض عليه ثقافة معينة يقوم على إجبار العال

إنما هو مخالف لمفهوم العالمية اإلنسانى الذى يعترف بالخصوصيات الثقافية، " 
وبتعدديتها، ويتيح حرية االختيار الثقافى فيما بينها، على أساس تعايش الحضارات 

قات الدولية من حيث التوزيع ثم هو يحمل شروط التكافؤ فى العال. وتالحم الثقافات
العادل للموارد العالمية، والمعاملة المتساوية فى حقوق السيادة الدولية، واالنتفاع 

  )1(."المتوازن بمعطيات التقدم التكنولوجى
سبق أن عرف العالم عولمة إسالمية سادت ثمانية قرون، وتداعت " وقد 

لم تكن العولمة . ن األندلسم عندما ُأخرج المسلمين م١٤٩٢بسقوط غرناطة عام 
اإلسالمية قهراً لبقية الحضارات بل كانت مداً ثقافياً استوعب باقى الحضارات 
وحافظ على هويتها الثقافية بعد أن أصلها بقيم إسالمية لخدمة اإلنسان، وليس 

وكانت إثراء للفكر اإلنسانى على عكس العولمة الغربية التى . الستغالله وقهره
  )2(." لفكر اإلنسان، فهى حضارة ترفض كل الحضاراتتشكل قهراً

إن اإلسالم يدعو إلى العولمة، لكن فى أسمى معانيها، ال عولمة الهيمنة 
فاإلسالم جاء من أجل نشر حضارة شاملة، وجاء فى نفس الوقت . واألمركة

ِمن ذَكٍَر وُأنْثَى يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم (قال تعالى . ليعترف بخصوصية كل شعب
وعالمية الدعوة اإلسالمية أو العولمة فى اإلسالم . )وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَباِئَل ِلتَعارفُوا

قُْل ال َأسَألُكُم علَيِه (تبدو أوضح ما تكون فى توجهات اإلسالم، كما فى قوله تعالى 
 – )قُْل يا َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اللَِّه ِإلَيكُم جِميعاً (– ) ِذكْرى ِللْعالَِمينالَأجراً ِإن هو ِإ

                                           
مستقبل األمة : السيد عقيل حسين المنور، مستقبل الحضارة اإلسالمية فى ظل العولمة، فى.  د)1(

  ٩٠ص. اإلسالمية، مرجع سابق
  ٤ص. عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب، مرجع سابق.  د)2(
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وليس أدل على عالمية الدعوة اإلسالمية من قيام . ) رحمةً ِللْعالَِمينالوما َأرسلْنَاك ِإ(
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتوجيه رسائل إلى مختلف الشعوب ودول العالم 

  .لك الزمان، يدعو الجميع إلى اإلسالمالمعروفة فى ذ
وعالمية اإلسالم ليست عولمة الهيمنة، وفرض ثقافة واحدة، قسراً، على جميع 
البشر، وإنما هى عولمة تقوم على أساس أن االختالف سنة من سنن الكون، وآية 

ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف : (من آيات اهللا عز وجل فى خلقه
، وهى عولمة )لو شاء اهللا لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكمو(، )ألسنتكم

وقُِل الْحقُّ ِمن ربكُم فَمن شَاء (تقوم على مبدأ الحرية وليس القهر، حرية العقيدة 
كْفُرفَلْي شَاء نمو ْؤِمنِلتُ(، وحرية الفكر ٢٩:الكهف )فَلْي الذِّكْر كلْنَا ِإلَيَأنْزِللنَّاِس و نيب

ونتَفَكَّري ملَّهلَعو ِهمَل ِإلَيا نُزِمَل (، وحرية الممارسة والفعل ٤٤:النحل )مع نم
وهكذا فالعولمة . ٤٦:فصلت) ٍم ِللْعِبيِدالصاِلحاً فَِلنَفِْسِه ومن َأساء فَعلَيها وما ربك ِبظَ

لمة اإلنسانية العادلة وليس عولمة السيطرة والقهر التى يدعو إليها اإلسالم هى العو
فاإلسالم بطبيعته دين عالمى فى عقيدته ومبادئه، يجمع كل األجناس تحت . والهيمنة

لوائه وتعاليمه ، التى تشعر اإلنسان بوجوده الكريم، وتوفى بجميع مطالبه وحاجاته 
  .المادية والروحية

  
�b�†b�@Zí‡¥ë@òîÛb¨a@ò¾ìÈÛa@‹�b�¬bèmbZ@ @

  

بداية البد من القول بأن العولمة ليست شراً فى معناها الواسع؛ فالعولمة تعنى 
أننا نعيش فى عالم متداخل ومترابط المصالح، وأن المعطيات الجديدة التى تشكلها 
الثورة العلمية والتكنولوجية التى مازالت فى فورتها البركانية وتغير الكثير من 

طرح قيماً ومفاهيم جديدة وكثيرة فى السياسة واالقتصاد أوراق الماضى ومقوالته، ت
  .والفنون والثقافة
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هذه هى العولمة بصورتها العلمية، وال يمكن لعاقل أن ينكرها أو يتجاهلها أو " 
يعطى لها ظهره، هذه العولمة يستغلها البعض، وبخاصة القادرون والمنتجون 

يطوعها، لخدمة مصالحه الخاصة وهذا البعض القوى والقادر يحاول أن . ألدواتها
ومن الطبيعى واألمر كذلك أن نجد . حتى ولو كان ذلك على حساب اآلخرين

التطبيقات األمريكية لمفاهيم العولمة وبخاصة فى جوانبها االقتصادية والثقافية 
محاولة لتطويعها واستثمارها لخدمة الهيمنة والسيطرة، خاصة بعد أن قفزت 

 حى حين كأكبر قوة عسكرية واقتصادية قطباً أوحد على سطالواليات المتحدة وإل
فالواليات المتحدة وشركاؤها من دول الشمال الغنى تعمل على توجيه . العالم

 – صندوق النقد –البنك الدولى (األجهزة االقتصادية العالمية لخدمة مصالحها 
اها اإليجابى فى لذا وجب علينا أن نفرق بين العولمة بمعن) منظمة التجارة العالمية

تداخل وترابط المصالح والمنافع بين شعوب الكون، وتأكيد قيم العدالة والمساواة 
والديمقراطية وحقوق اإلنسان، بغض النظر عن العرق والجنس واللون، وبين 

  )1 (."العولمة بتطبيقاتها األمريكية
لية ومن هنا، فإن العولمة بشكلها الحالى، المتمثل فى الهيمنة اإلمبريا

، تفرض على العالم عامة، والدول النامية على وجه الخصوص، العديد ةاألمريكي
ويمكن رصد أهم تحديات العولمة . من التحديات، وتعرضها للعديد من المخاطر

  :ومخاطرها فى المحاور التالية
)üëc@Z)bí†b—nÓaZ@ @

 ما يدور المحور االقتصادى للعولمة حول قضية تحرير التجارة الدولية، وهو
بيد أن فتح . يعنى ببساطة فتح األسواق الدولية أمام االنتقال الحر للسلع والخدمات

األسواق هو فى أغلب األحوال فى اتجاه واحد يتجه من الشمال نحو الجنوب، حيث 
تضع دول الشمال، فى إطار منظمة التجارة العالمية، قيوداً جمركية وغير جمركية 

                                           
  ٧١-٦٨ص ص . ٢٠٠٣فتحى عبد الفتاح، الثقافة والعولمة، مكتبة األسرة، .  د)1(
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ومن الثابت تاريخياً أن تحرير التجارة لم . شمالعلى صادرات دول الجنوب إلى ال
. يكن طريقاً للتنمية سواء بالنسبة للدول الغربية أو بالنسبة لدول النمور اآلسيوية

وإنما كان التطوير التكنولوجى هو طريق التنمية، ولكن التطوير التكنولوجى ليس 
  .جزءاً من المشروع العولمى

نظام التجارة، وهو نظام أعمى أصم ال إن الذى يقود حركة العولمة هو " 
يعرف سوى الربح وتكديس األموال، وهو نظام غالب بطبعه، ما نازل نظاماً آخر 

فهو أقل النظم االجتماعية اهتماماً بالرمزيات الوطنية، وأقلها اكتراثاً . إال غلبه
  )1(."بالقيود األخالقية، وأبعدها عن النزعة اإلنسانية

) رسملة(مية، بهذه العولمة، إنما تكمل حلقاتها التاريخية فى فالرأسمالية العال" 
العالم بأسره، وذلك بانتقالها الهيكلى من فرض عالقات التبادل غير المتكافئ مع 
العالم النامى، إلى فرض العالقات اإلنتاجية الرأسمالية الكاملة عليه، وذلك فيما يشبه 

ة هى أحدث وأعلى أشكال فالعولمة االقتصادي. عالقة المركز باألطراف
  )2(."اإلمبريالية
وتؤثر العولمة االقتصادية فى كل أركان الكوكب، متجاهلة استقالل الشعوب " 

وعلى هذا النحو تشهد األرض عهداً جديداً من . تجاهلها لتنوع النظم السياسية
ولكن على حين أن القوى . الفتوحات كما كان الحال فى زمن الفتوحات االستعمارية

لفاعلة الرئيسية لتوسعات الفتوحات السابقة تمثلت فى دول، فإن مشروعات ا
وتكتالت ومجموعات صناعية وممولين من القطاع الخاص، هى التى تريد هذه 

ولم يحدث مطلقاً من قبل أن كان سادة األرض قليلى . المرة السيطرة على العالم
 هذه المجموعات بصورة وتوجد. العدد إلى هذا الحد، وال أقوياء إلى هذا الحد

وتقع مقار نصفها .  اليابان– االتحاد األوربى –الواليات المتحدة : أساسية فى ثالوث

                                           
  ١٦عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب، مرجع سابق، ص.  د)1(
  ٩١ص . السيد عقيل حسين المنور، مرجع سابق.  د)2(
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وال تهدف العولمة إلى فتح البلدان بقدر ما تهدف إلى فتح . فى الواليات المتحدة
وهذا ما يشهد عليه االنهيار المروع . وهذا الفتح مصحوب بدمار مذهل... األسواق 
وكان هذا البلد هو المثال الحقيقى لما ينادى به . ٢٠٠١تين فى ديسمبر لألرجن

ويسعى إلى تصديره بعناد عقائدى إلى . صندوق النقد الدولى كنموذج عالمى
ويعنى انهيار األرجنتين بالنسبة لليبرالية الجديدة، ما كان يعنيه . الكوكب بأسره

 عدم مصداقية، واكتشاف اتضاح: سقوط سور برلين بالنسبة الشتراكية الدولة
ذلك أنه فى كل مكان آخر فى العالم، صارت صناعات بأسرها منكوبة . مأزق

البطالة : ومع صور المعاناة االجتماعية التى تنشأ عن هذا. بعنف فى كل المناطق
 مليوناً بدون عمل فى قلب ١٨. الجماعية، البطالة الجزئية، اختالل األمن، الطرد

ليار من العاطلين جزئياً عن العمل فى العالم، االستغالل االتحاد األوروبى، م
 مليون من بينهم من ٣٠٠: المفرط للرجال والنساء، واألشد عاراً أيضاً، األطفال

  )1 (."األطفال، فى أوضاع من الوحشية البالغة
وهكذا، يبقى الفقر وحده، على مستوى العالم، هو القاعدة والرفاهية هى 

لالمساواة واحدة من السمات الهيكلية المميزة لعصرنا، وهى االستثناء، وأصبحت ا
  .!!تتفاقم، مبعدة أكثر دوماً األغنياء عن الفقراء

وال يجادل أحد منا فى أن ثمة شواهد كثيرة تشير إلى أن قوى العولمة " 
المعاصرة ليست سوى امتداد عضوى وأيديولوجى لقوى االستغالل والسيطرة 

كريس التبعية من جانب الدول األقل نمواً لتلك األكثر واالحتواء، وتعمل على ت
وإن كانت آليات تكريس التبعية قد اختلفت فى ظل العولمة من االستعمار . نمواً

  )2(."التقليدى إلى اللجوء لسياسة الضغط االقتصادى

                                           
  ١١-١٠  ابنياسيو رامونيه، مرجع سابق، ص ص)1(
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والذى يدعو للدهشة حقاً أنه فى نفس الوقت الذى يتشدق فيه الكثيرون بمنافع 
لم يحدث للتفاوت فى المجتمعات اإلنسانية وعدم المساواة االجتماعية " العولمة فإنه 

لم يسبق أن ... واالقتصادية أن كانا قط فى تاريخ اإلنسانية بمثل هذه الجسامة 
حدث قط فى تاريخ اإلنسانية أن كانت األرقام المطلقة التى تدل على عدم المساواة 

فقط ينتفع ... لميئوس منها بهذه الجسامة وسوء التغذية والكوارث البيئية واألوبئة ا
انتفاعاً كامالً بعملية العولمة هذه عدد محدود من البلدان وعدد محدود من الطبقات 

البلدان الغنية الشمالية والتى تستحوذ على رأس المال وتسيطر على . فى هذه البلدان
  )1(."أدوات القرار االقتصادى

يرية النمساوية، حيث ذكرت أن عشرة الخ) كاريكاس(وهذا ما أكدته منظمة 
ماليين شخص يموتون سنوياً حول العالم بسبب الجوع، من بينهم طفل يموت كل 
. خمس ثوان، وهذا الرقم يفوق عدد الوفيات جراء أمراض السل والمالريا واإليدز

 مليون شخص يعانون من سوء التغذية رغم ٨٥٠كما أكد الناطق باسم المنظمة أن 
  )2(.ت كبيرة من الطعام حول العالمتوافر كميا

إننا نعلم جيداً أن األشخاص الثالثة األكثر غنى فى العالم يملكون ثروة تفوق " 
 بلداً األكثر فقراً، أى ربع إجمالى دول ٤٨مجموع النواتج المحلية اإلجمالية للـ 

منذ  بلداً صار نصيب الفرد من الدخل أدنى مما كان عليه ٧٠العالم، وفى أكثر من 
 مليار شخص هم نصف ٣عشرين عاماً، وعلى المستوى الكوكبى يعيش حوالى 

وتصل وفرة السلع إلى مستويات لم يسبق لها .  يورو فى اليوم٢البشرية بأقل من 
مثيل، غير أن عدد اولئك الذين الذين ال يملكون مأوى وال عمالً وال ما يكفى من 

 مليار من السكان ٤,٥و، فمن أصل وعلى هذا النح. الطعام ، يزداد بال انقطاع
الذين تضمهم البلدان النامية، ال يتمتع حوالى الثلث بالوصول إلى مياه صالحة 

وال يتناول خمس األطفال سعرات حرارية أو بروتينات بصورة كافية، . للشرب
                                           

  ١٢٨-١٢٧ جاك دريدا، مرجع سابق، ص ص )1(
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فهل هذا الوضع .  من األنيميا– ثلث البشرية – مليار من األفراد ٢ويعانى حوالى 
ووفقاً لألمم المتحدة، يكفى لكى نوفر لكل سكان . أبداً على اإلطالق.  ؟قضاء وقدر

الغذاء، المياه الصالحة للشرب، (الكرة األرضية الوصول إلى حاجاتهم األساسية 
 ثروة ٢٢٥من الثروة التراكمية من أضخم % ٤اقتطاع أقل من ) التعليم، الصحة

 للحاجات الصحية والغذائية سوى وال يكلف الوصول إلى اإلشباع الشامل. فى العالم
 مليار يورو، أى بالكاد ما ينفقه سكان الواليات المتحدة واالتحاد األوربى فى ١٣

  )1 (."السنة على استهالك الروائح العطرية
  

)bîãbq@Z)bîäßcë@)bî�bî�Z@ @

تتجلى العولمة فى المجال السياسى فى عدة جوانب أهمها محاولة إعادة " 
قات الدولية بما يعطى للدول الدافعة للعولمة حق التدخل فى صياغة مفاهيم العال
حقوق اإلنسان : ولذلك نجد أن تلك الدول تطرح مفاهيم مثل. شئون دول الجنوب

، كمفاهيم يجب على دول الجنوب تطبيقها وفق الفهم والتصور وطرق والديمقراطية
ق المؤثرات الغربية، اإلدارة المؤسسية الغربية لتحقيق االندماج مع العولمة، أى وف

لمراقبة وحماية ) التدخل اإلنسانى(وهنا تمارس الدول الدافعة للعولمة حقها فى 
بيد أن هذا التدخل يكون عادة تدخالً انتقائياً، بمعنى أنه يتم فقط . تطبيق تلك المفاهيم

عندما تنتهك مصالح القوى الدافعة للعولمة، ويتم التغاضى عن تلك المفاهيم إذا تمت 
ويقودنا هذا إلى األثر . حماية تلك المصالح ولو على حساب الشعوب وسيادة الدول

 من خالل تقليص سلطتها وأدوارها إضعاف سلطة الدولةاألهم للعولمة، وهو 
االقتصادية من خالل سياسات الخصخصة، ووضع معايير عالمية لحدود دورها فى 

واألداء السياسى، ويتم محاسبتها من مجاالت االقتصاد والمعلوماتية والتعليم والبيئة 
، وهو )تدويل الدولة(جانب قوى العولمة على أساسه، وهو ما أسماه بعض الباحثين 

موقف تصبح فيه الدولة قناة لنقل مقتضيات اقتصاد السوق العالمى إلى هياكل 
  )2(."االقتصاد المحلى
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ومما ال يخفى على أحد أن الشركات متعددة الجنسيات قفزت فوق أسوار 
أخذت تفقد قيمتها الفعلية لتصبح أكثر فأكثر أسواراً شكلية سواء تمثلت " الدولة التى 

فى حواجز جمركية، أو حدود ممارسة السياسات النقدية والمالية، أو حدود السلطة 
  )1(."ر، أو حدود الوالء والخضوعالسياسية، أو حدود بث المعلومات واألفكا

إن عولمة رأس المال فى طريقها إلى وضع الشعوب فى حالة من اختالل " 
وهذه العولمة تطوق األمم ودولها وتقلل من شأنها كأماكن مالئمة . األمن المعمم

ومن جهة أخرى خلقت العولمة . لممارسة الديمقراطية وضامنة للمصلحة العامة
دولة فوق قومية، تستخدم أجهزتها وشبكات نفوذها ووسائل . اصةالمالية دولتها الخ

والمقصود مجموعة صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، ومنظمة . عملها الخاصة
وتتكلم هذه المؤسسات . التعاون االقتصادى والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية

كبرى تقريباً، لتمجيد األربع بصوت واحد، تقوم بترجيع صداه كل وسائل اإلعالم ال
وهذه الدولة العالمية سلطة بدون مجتمع، حيث تضطلع بهذا الدور . مزايا السوق

األسواق المالية والشركات العمالقة التى تمثل هذه الدولة وكيلتها التى تغدو ومعها 
  .المجتمعات الفعلية القائمة مجتمعات بدون سلطة وال يكف هذا الوضع عن التفاقم

، )الجات(لت محل االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة  وبعد أن ح
 مؤسسة تتمتع بسلطات ١٩٩٥صارت منظمة التجارة العالمية على هذا النحو من 

  .فوق قومية وموضوعة خارج كل رقابة من جانب الديمقراطية البرلمانية

ض ويفوق رقم أعمالها فى بع. وقد وصلت شركات بعينها إلى أحجام هائلة
األحيان الناتج القومى اإلجمالى لبلدان متقدمة عديدة، وعلى هذا النحو فإن رقم 
أعمال جنرال موتورز أكبر من الناتج القومى اإلجمالى للدنمارك، ورقم أعمال 
إكسون يفوق الناتج القومى اإلجمالى للنرويج، ورقم أعمال تويوتا يفوق الناتج 

من األحيان يفوق الموارد المالية الموجودة وفى كثير . القومى اإلجمالى للبرتغال
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. تحت تصرف هذه الشركات ايرادات ميزانيات الدول، بما فى ذلك األكثر تقدماً
وهى تفوق بوجه خاص احتياطيات النقد التى تحتفظ بها البنوك الدولية ألغلب الدول 

وكما فى األوانى المستطرقة، فإنه بقدر ما تصبح شركات، عن طريق . الكبرى
االندماجات، عمالقة، تصير الدول، عن طريق التخلى عن الثروة االقتصادية التى 

وفى مواجهة الشركات العمالقة، تفقد الدول . تمثلها الخصخصات، قزمة أكثر فأكثر
  )1 (."بصورة متزايدة امتيازاتها وحقوقها

ة  بما يعنيه من سلطان مطلق للدولفالعولمة قد تعنى التفريط فى حق السيادة" 
على إقليمها ومواطنيها فى الداخل واستقالل كامل فى الخارج، والتنازل عن هذا 
الحق لمؤسسات فوق قومية، هى مؤسسات العولمة، أو تفتت هذه السيادة وانفراط 
عقدها لصالح كيانات دون القومية والعودة إلى ما قبل المجتمع الحديث باإلحياء 

فى الحالتين تضعف سلطة الدولة وتهترئ و. المتعمد والمبرمج للعصبيات القديمة
  )2(."وال تستعصى على االختراقات الخارجية
عملية نقل للسيادة من الدولة القومية إلى " وبناء على ذلك فإن العولمة تمثل 

مجموعة من المؤسسات الجديدة فوق القومية، تتسرب بمقتضاها السلطة رويداً 
ات والوكاالت الدولية العامة والخاصة، التى رويداً من يد الدولة القومية إلى المنظم

  )3 (."سيعهد إليها بالمزيد من المهام التى كانت تؤديها الدولة من قبل
صار لزاماً على كثير من الدول أن تعيد النظر حتى فى تشريعاتها " بل أنه 

الوطنية إذا ما تعارضت مع ما يصدر عن المنظمات العالمية الجديدة من تشريعات، 
 أن تعاد هذه التشريعات إلى المجالس التشريعية الوطنية إللغائها أو إزالة فإما

التعارض بينها وبين التشريعات الدولية، وإما أن تقع هذه الدولة تحت طائلة 
  )4 (."العقوبات الدولية
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وهكذا يتضح لنا أن العولمة قادت الدولة القومية فى اتجاهين يهددان إما 
 لصالح كيانات جديدة فوق قومية، أو تحللها إلى كيانات بانتزاع سيادتها الوطنية

  .أثنية عصبوية دون وطنية

ومن الشهادات التى تؤكد هيمنة العولمة على مقدرات الحكومات والشعوب، " 
ما جاء فى كلمة للرئيس الفرنسى جاك شيراك ألقاها بمناسبة اليوم الوطنى الفرنسى 

نها تنتج شروخاً اجتماعية كبيرة، وهى أن العولمة بحاجة إلى ضبط، أل: حيث قال
وإن كانت عامل تقدم، فهى تشير أيضاً إلى مخاطر جدية ينبغى التفكير فيها جيداً، 

أولها أنها تزيد ظاهرة اإلقصاء االجتماعى، وثانيها أنها : ومن هذه المخاطر ثالثة
  )1(."تنمى الجريمة العالمية، وثالثها أنها تهدد أنظمتنا االقتصادية

q�brÛb@Z�bîÇbànuaë@�bîÏbÔqZ@ @

تنصرف العولمة الثقافية إلى تحطيم القيم والهويات التقليدية للثقافات الوطنية، " 
والترويج للقيم الفردية االستهالكية األمريكية والمفاهيم االجتماعية الغربية بصفة 

ى ظل عامة، واعتبار تلك القيم والمفاهيم هى وحدها المقبولة كأساس لتعاون الدول ف
ويمكن فى هذا الصدد اإلشارة إلى الهجوم على القيم األسيوية واعتبارها . العولمة

 مع دعوة الدول الشرق آسيوية إلى ١٩٩٧مسئولة عن األزمة المالية اآلسيوية سنة 
وكذلك الوثيقة التى أصدرها . التخلى عن تلك القيم كشرط للخروج من األزمة

 بعنوان االستراتيجية المشتركة ٢٠٠٠نيو مؤتمر قمة االتحاد األوروبى فى يو
لالتحاد األوروبى فى المتوسط، وتشير صراحة إلى سعى االتحاد إلى تغيير بعض 
القيم الدينية فى الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، بحيث تتوافق مع القيم 

لدولى األوربية، ومؤخراً تصريح رئيس البرلمان األوروبى فى المنتدى االقتصادى ا
 بأن مشكلة ضم تركيا لالتحاد األوروبى ليست مشكلة ٢٠٠٣فى دافوس يناير 

فى إشارة واضحة لمنظومة القيم األوروبية كمثال . سياسية، بل هى مشكلة قيم
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ويرتبط بذلك سعى بعض . مهيمن يجب أن تقبله تركيا كدولة تتبنى قيم اإلسالم
 استهداف اإلسالم والعالم  إلى– خاصة أمريكا –القوى المحافظة فى الغرب 

اإلسالمى كعدو جديد للغرب، وافتعال صراع حضارى جديد بينهما يتمكن بموجبه 
  )1(."الغرب من فرض قيمه الثقافية

فى هذا العصر الجديد من االغتراب، فى زمن االنترنت، " باإلضافة إلى أنه 
لومات أكثر من أى والثقافة العالمية، واالتصاالت الكوكبية، تلعب تكنولوجيات المع

  )2 (."وقت مضى دوراً أيديولوجياً رئيسياً فى تكميم الفكر

تكسر احتكار الدولة ألجهزة اإلعالم " عالوة على ذلك فإن العولمة 
وبحكم ضغوطها المتزايدة لتحرير االقتصاد من القيود . واالتصاالت والترفيه

از الخصخصة، فإنها الحكومية الوطنية وضغوط مؤسساتها المالية الدولية إلنج
تجرد الدولة من القطاع العام، قاعدتها االقتصادية وأداتها األساسية فى تحقيق 

إما مقاومة ضغوط : فتجد الدولة نفسها أمام خيارين أحالهما مر. التكامل االجتماعى
المؤسسات الدولية مما يعرضها إلعالن إفالسها، أو االستسالم لهذه الضغوط مما 

ة توترات اجتماعية وسياسية حادة ال قبل للدولة بتكاليفها يؤدى إلى مواجه
وتفتح العولمة أبواباً خلفية من وراء ظهر الدولة للتعامل المباشر مع . االجتماعية

المنظمات الوطنية غير الحكومية التى غالباً ما تتحول إلى رأس جسر للمنظمات 
وتقدم لنا . يكية مساعداتها إليهاالعالمية غير الحكومية التى تحول وكالة التنمية األمر

جمعيات رجال األعمال العربية نموذجاً لهذه المنظمات التى تمثل فى كثير من 
  )3 (!!."األحوال، حليفاً اجتماعياً محلياً للدول والمنظمات العالمية المانحة

                                           
  .ابقمحمد السيد سليم، مرجع س.  د)1(
  ١٣ ابنياسيو رامونيه، مرجع سابق، ص )2(
  ٢٨٦محمد إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص.  د)3(
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وقد استجد مؤخراً نوع جديد من التدخل الدولى وهو التدخل الثقافى والتفتيش " 
نات النظم التعليمية والثقافية العربية واقتراح تعديالت على برامج التعليم فى مكو

والمقررات الدراسية فى الدول العربية واإلسالمية خصوصاً بعد الهجوم اإلرهابى 
ويستند خطاب العولمة على  ... ٢٠٠١ سبتمبر ١١على الواليات المتحدة فى 

عرق وحول ثنائية شعوب بدائية األنثروبولوجيا االستعمارية المتمركزة حول ال
 بوضعه لذلك التمايز الشهير بين )*(هيجلوشعوب عقالنية متحضرة التى صاغها 

وترفد فلسفة هيجل . الغرب العقالنى الحر وما أسماه بعالم االستبداد الشرقى
التاريخية خطاب العولمة بتبرير نظرى لمشروعية هيمنة السيد العقالنى الغربى 

ويرفض . رقى الغارق فى أوهام تعصبه الدينى والمذهبى والعرقىعلى اإلنسان الش
خطاب العولمة كل تنازل لصالح ثقافة الشعوب غير الغربية، ويدافع عن الهيراركية 

لذلك ليس صحيحاً أن العولمة . الثقافية التى دافع عنها األنثروبولوجى االستعمارى
لى ثقافة عليا جديدة هى الثقافة هى االنتقال من حقبة الثقافات الوطنية والقومية إ

 وعدوان رمزى على سائر اغتصاب ثقافىالعالمية أو الكونية، بل هى فعل 
  )1(."الثقافات

  

�bÈib�@Z�Ï‹Ûaë@‡îídnÛa@µi@ò¾ìÈÛaZ@ @
  

 مؤيد لها األولمثل كل الظواهر الجدالية، تقف العولمة بين فريقين رئيسيين، 
 على العكس من ذلك رافض والثانى. ليةومتحيز إلنجازاتها وموعوداتها المستقب

للعولمة رفضاً مطلقاً وال يرى فيها غير السلبيات والمخاطر، والهيمنة االستعمارية 
  .البغيضة

                                           
فيلسوف ألمانى، يمثل المثالية المطلقة، : )١٨٣١-١٧٧٠(جورج فيلهلم فريدرش هيجل  ) *(

ومؤسس المنطق الجدلى، الذى مؤداه أن لكل فكرة نقيضها، وأن الصراع بين الفكرتين يولد 
ة ناشئة عنهما، وهذه الفكرة لها نقيضها وهكذا، وأشهر من تأثروا بأفكاره كارل فكرة ثالث

  .ماركس الذى أقام مذهب المادية الجدلية على أساس منطق الجدل الهيجلى
  ٢٩٠محمد إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص.  د)1(
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إن كل من هذه المواقف المؤيدة والمضادة للعولمة يحمل فى رأيى " والواقع 
 إلى تعظيم جزءاً من الحقيقة، وهو جزء ال يمكن االستهانة به، نعم، العولمة تؤدى

االنتاج على األقل من وجهة نظر العالم ككل، والعولمة تمثل تقدماً ال يمكن إنكاره 
فى بعض القدرات المهمة لإلنسان فى المعرفة والسيطرة على الطبيعة، وفى بعض 
. أنواع التنظيم السياسى واالجتماعى، وفى بعض أنواع االنتاج العلمى والفنى

تجاهاً نحو المزيد من االستغالل االقتصادى من جانب والعولمة تتضمن، بال شك، ا
الشركات العمالقة للمستضعفين فى األرض، وتتضمن قهراً لمعتقدات ومقدسات 
. بعض األمم لصالح نظرة تتخذ على األقل موقف الالمباالة من العقائد الدينية

االً عن والعولمة بال شك تهدد أنماط الحياة الخاصة باألمم التى كانت أكثر انعز
ولكن هذه . العالم، لصالح نمط معين للحياة هو السائد فى الدول األكثر سطوة

المواقف المرحبة بالعولمة والمضادة لها قد ال تستوعب كل المواقف الممكنة من 
  )1(."العولمة

 أنه يمكن محمد السيد سليم الدكتورولذلك يرى أستاذ السياسة المصرى 
  )2(:ل ثالث مواقف تجاه العولمة تتمثل فيما يلىاستخالص ثالث رؤى رئيسية تمث

 وجوهر هذه الرؤية هو ):الرؤية االندماجية(رؤية الليبرالية الجديدة للعولمة  -١
االعتقاد الصارم بأن العولمة ظاهرة إيجابية، وأنها عملية حتمية ال فكاك منها 

ء الدول ألنها تؤدى إلى ارتقا. وينبغى على الجميع التكامل معها واللحاق بها
التى ترتبط بها، وانحطاط الدول التى تنفصل عنها، ولذلك فإن الحل أمام دول 
الجنوب، ومنها الدول اإلسالمية، هو االندماج الكامل مع قوى العولمة، وكلما 
زادت سرعة هذا االندماج زادت المكاسب المحتملة أمام تلك الدول، وإال فإن 

  .قوى العولمة ستسحقها

                                           
  ٤٧ص . جالل أمين، العولمة، مرجع سابق.  د)1(
  .ابقمحمد السيد سليم، مرجع س.  د)2(
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 ينتمى إلى هذه الرؤية عدد من ):االستعمار الجديد(مة رؤية نقد العول -٢
المدارس الفكرية والتيارات السياسية الشعبية غير المتجانسة والتى تستمد 
أصولها من فلسفات متباينة، ولكنها تشترك فى انتقاد العولمة والتركيز على 

 على آثارها السلبية، فالعولمة تشير إلى سعى القوى الرأسمالية إلى الهيمنة
أسواق الجنوب وإلحاق اقتصادياتها باقتصاديات قوى العولمة، وأن الحل ال 
يكون باالندماج مع العولمة، وإنما بمحاولة الفكاك منها، واللجوء إلى االعتماد 

 .على الذات

 تركز هذه الرؤية على أهمية التعامل المتوازن مع :الرؤية التفاعلية للعولمة -٣
 من خالل استراتيجية – باعتبارها أمراً واقعاً –مة القضايا التى تطرحها العول

فهذه . تقوم على التعامل التدريجى، والربط بين مختلف القضايا المطروحة
الرؤية تنزع إلى فهم العولمة على أنها ظاهرة مركبة تتضمن أبعاداً إيجابية 

 .يجب االستفادة منها وأخرى سلبية ينبغى تفاديها

يرى جورج قرم أنه ) " القطب األوحد واتجاهاتهعالم (وفى دراسة بعنوان 
ينبغى التفرقة بين سياسات العولمة التى قد تتجه فى الوقت الراهن إلى التحيز للدول 
الصناعية المتقدمة على حساب الدول النامية، وبين مذهب العولمة والذى يقوم فى 

فيما يتعلق . صلحالواقع على أساس قيم الداروينية االجتماعية وشعارها البقاء لأل
بسياسات العولمة البد من النضال لتصحيح مسارها، أما فيما يتعلق بقيم العولمة 
السائدة فالبد من رفضها ومعارضتها تماماً، سعياً وراء نظام اقتصادى عالمى أكثر 

  )1(."إنسانية وأكثر عدالة

هرة أن الهزيمة النفسية أمام العولمة تأتى من اعتبار ظا" ومما الشك فيه 
وهذا أمر مبالغ فيه، وهو ال يعبر عن حقيقة هذه الظاهرة، ألن . العولمة حتمية

                                           
 السيد يسين، اإلمبراطورية الكونية، الصراع ضد الهيمنة األمريكية، دار نهضة مصر للطباعة )1(

  ٣٦ص. ٢٠٠٤والنشر، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 
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اعتبار ظاهرة العولمة حتمية، قد ال يكون فى الحقيقة أكثر من اعتراف المرء بأنه 
إن حقائق األشياء تؤكد أن العولمة ال تمثل ... لم يعد لديه طاقة باقية للمقاومة 

لى الشعوب واألمم التى تفتقر إلى ثوابت ثقافية، أما تلك خطراً كاسحاً ومدمراً إال ع
التى تمتلك رصيداً ثقافياً وحضارياً غنياً، فإنها قادرة على االحتفاظ بخصوصيتها 

  )1(."والنجاة من مخاطر العولمة وتجاوز سلبياتها

المعادلة "  أن – رئيس وزراء لبنان األسبق – سليم الحص الدكتورويرى 
إلفادة من إيجابيات العولمة إلى أقصى مدى ممكن، وفى الوقت ذاته المثلى هى فى ا

 يقتضى اعتماد جهةمن : والسبيل إلى ذلك متشعب. تحاشى سلبياتها قدر اإلمكان
اإلجراءات الالزمة لحماية حركة اإلنتاج الوطنى، وتأمين أسواق التصريف لهذا 

امج لتعزيز حركة التنمية  يقتضى وضع برجهة ثانيةاإلنتاج داخلياً وخارجياً، ومن 
 تطوير المناخات الالزمة لتنشيط حركة جهة ثالثةاالقتصادية واالجتماعية، ومن 

كل ذلك مترافق مع الحرص على صون أسباب االستقرار . االستثمار داخل البالد
االجتماعى، ويفترض هذا مكافحة البطالة فى صفوف اليد العاملة ومعالجة آفة الفقر 

لتزام مبدأ العدالة االجتماعية فى فرض الرسوم والضرائب وتعزيز فى المجتمع وا
ولكن يبقى السبيل األهم واألنجع واألبعد أثراً فى المدى . برامج الضمان االجتماعى

األطول، االنخراط فى تكتل دولى أو إقليمى يتمتع بالقدرة على منافسة الكبار فى 
االنضواء فى اتحاد  األمثل تكون فى والترجمة الطبيعية للتوجه... الساحة الدولية 

من دون ذلك، لن يكون للعرب شأن فى العالم، . ، على غرار االتحاد األوربىعربى
  )2(."ومن ثم فرصة للذود عن موقع الئق لهم تحت شمس النظام العالمى الجديد

 أكثر من غيرها، – كما أسلفنا –وإذا كانت الدولة العربية المعاصرة مهددة " 
ر انتزاع السيادة ونقلها إلى كيانات دولية وإقليمية أكبر منها كالنظام الشرق إما بخط

                                           
  ١٣١ص. عبد العزيز بن عثمان التويجرى، مرجع سابق.  د)1(
، مركز دراسات ٣٢٦سليم الحص، العروبة والعولمة، مجلة المستقبل العربى، العدد .  د)2(

  ٩ص. ٢٠٠٦الوحدة العربية، بيروت، إبريل 
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أوسطى الجديد أو ترتيبات الشراكة األوروبية المتوسطية، وإما بخطر صراع 
الهويات والحروب األهلية التى تهدد بتفتيت السيادة بتمزيق الوحدة الوطنية لكل 

ين الخطرين ليست مستحيلة، ولكنها فإن مواجهة الدولة العربية لهذ. قطر عربى
رهن بتعديل العالقة الراهنة ما بين الدولة والمجتمع، من عالقة تقوم على التسلط 
والعنف إلى عالقة تقوم على القانون وترتكز على دعامتين أساسيتين ال غنى ألى 
نظام حديث عنهما؛ أولهما عالقات المواطنة بما تعنيه من حقوق متساوية أمام 

  .نون، وثانيهما، مشروع وطنى يحظى بقبول سياسى عامالقا

 أن تنهض بدورها – فى أى قطر عربى –وبهذين الدعامتين يمكن للدولة 
السياسى فى مواجهة أخطار العولمة سواء بتجنب انهيار الدولة الوطنية الراهنة إلى 

يادتها ما دونها أى تفتيتها على أسس عرقية أو دينية أو قبلية، أو التفريط فى س
لصالح ما فوقها من منظمات فوق قومية تضطلع بمهمات التكامل اإلقليمى بديالً عن 

  )1 (."النظام اإلقليمى العربى الذى يملك كل مقومات تكامله
  

                                           
  ٢٩٤محمد إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص.  د)1(
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ثمة بين اإلرهاب والعولمة عالقات توحد وتكامل موضوعية، وعالقات تنابذ " 
فهما يتوحدان لحد االنصهار فى خاصية . وتضاد ال تقل عن األولى موضوعية

ى تطبع تمثلهما، ويتقاطعان فى ميزة العنف التى يسلكانها، ويتماهيان التطرف الت
ثم هما يتكامالن كون كليهما هو إلى حد بعيد ... فى طبيعة الوسائل التى يعتمدانها 

صنيعة اآلخر، وكونهما معاً وقوداً لنار واحدة وينهالن فضالً عن ذلك من معين 
اتساع فضاء أحدهما هو من تقليص وهما أيضاً، متنابذين، متضادين، إذ . واحد

فضاء اآلخر، وتقدم أيديولوجية أحد الطرفين هو من انتقاص أيديولوجية اآلخر، 
  )1 (."دون أن يبلغ ذلك مستوى اإللغاء أو التنافى

ويعد مصطلح اإلرهاب العولمى مصطلحاً جديداً، وغير مطروق، وال شك أن 
األحداث التى وقعت فى أمريكا السبب الرئيسى فى ظهور هذا المصطلح، هى تلك 

، وعلى هذا األساس، فلو أردنا فهم عالقة اإلرهاب ٢٠٠١ سبتمبر ١١يوم الثالثاء 
واآلخر كصيرورة ) اإلرهاب(بالعولمة كظاهرتين كونيتين أحدهما عابر وظرفى 

لكان من الواجب مساءلة السلوك الذى امتزجت فيه ) العولمة(اقتصادية وثقافية 
أقوى صورهما، أى يوم تهاوت إحدى قالع القوة العسكرية والمالية الظاهرتين فى 

بالواليات المتحدة فى عمليات انتحارية لربما لم يسبق لوسائل اإلعالم المختلفة أن 
  .صورت مثيالً لها فى التاريخ

فتفجيرات نيويورك وواشنطن لم تستهدف فقط رمز القوة االقتصادية والمالية 
رانها قيم العولمة وقوانين السوق وتقدس بداخلها مبادئ التى تستنبت من بين جد

الليبرالية والمبادرة الخاصة والحرية الفردية، ولكنها أيضاً استهدفت أركان الترسانة 
العسكرية التى يستظل فاعلو العولمة بظلها كلما طرأ طارئ من شأنه أن يهدد 

  .مصالحهم أو يحد من حركتهم
                                           

 يحيى اليحياوى، فى اإلرهاب والعولمة أو فى عولمة اإلرهاب، مقال منشور على اإلنترنت )1(
 http://www.elyahyaoui.org/mondial_terror.htm: بموقع
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 مركز التجارة العالمى، ومبنى البنتاجون، فهذه األحداث التى ضربت برجى
 شخص، أصابت الناس فى كافة أرجاء المعمورة ٣٠٠٠وراح ضحيتها أكثر من 

ولم يكن مرد هذه الصدمة إلى كبر أعداد الضحايا األبرياء الذين . " بصدمة مروعة
سقطوا بال ذنب فى البرجين الشهيرين، ولكن الصدمة كانت بحكم اإلدراك العميق 

اإلرهاب تجاوز كل الحدود، وانتقل فى تصعيده إلى مرحلة التهديد المباشر بأن 
  )1(."لألمن العالمى

لم يعد من الممكن من اآلن فصاعداً  " دريدا جاكفكما يقول الفيلسوف الفرنسى 
الواليات المتحدة (االعتماد على توازن الرعب، حيث لم يعد هناك تبارز بين دولتين 

منهمكتين سوياً فى حسابات نظرية للعبة التوقعات السياسية )  االتحاد السوفيتى–
واالقتصادية وقادرتين على تحييد القوى النووية التى تنصبانها الواحدة ضد 
األخرى، اعتماداً على تقييم متبادل ومحسوب للمخاطر عند الطرفين، فمن اآلن 

ة معينة، ولكنه يأتينا فصاعداً أصبح التهديد النووى تهديداً شامالً، ال يأتينا من دول
  )2(."من قبل قوى مجهولة ال يمكن توقعها وال حساب حسابها

 سبتمبر، قسوة خيالية ودرجة عالية جداً من التعقيد التقنى فى ١١ويبين عدوان 
نفس الوقت لدى مرتكبيه، لقد أرادوا أن يضربوا بقوة وفى القلب، وحاولوا أن 

خسائر مادية، وتأثيراً رمزياً، وصدمة : ائجيحدثوا على األقل ثالثة أنواع من النت
  .إعالمية ضخمة

إن ما تغير دفعة واحدة هو مفهوم اإلرهاب ذاته، ويجرى الحديث مباشرة " 
.  للداللة على أنه لم يعد كما كان من قبلHyper Terrorismعن اإلرهاب الفائق 

 حد أنه ال فالعدوان مفرط إلى. لقد جرى عبور عتبة ال يمكن تصورها وال فهمها

                                           
. ٢٠٠٣ونية الثالثة، عاصفة سبتمبر والسالم العالمى، مكتبة األسرة،  السيد يسين، الحرب الك)1(

  ٨ص
  ٦٤ جاك دريدا، مرجع سابق، ص)2(
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اعتداء ؟ هجوم ؟ عمل حربى؟ . إلى حد أننا ال نعرف كيف نسميه. يشبهه شىء قبله
كما لم يعد بمستطاعنا أن نعود إلى . إن حدود العنف األقصى تبدو متزايدة االتساع

.  سبتمبر، االفتتاحية، سوف تعيد إنتاج نفسها١١ويعرف الجميع أن جرائم . الوراء
  )1 (."فى ظروف مختلفة دون شك، غير أنها ستتكررفى أماكن أخرى ربما، و

على المرء االعتراف بوالدة نوع جديد من اإلرهاب، وشكل " وهكذا فإنه 
جديد من الفعل الذى يدخل اللعبة ويأخذ حصته فى تحديد قواعدها، بحيث يفلح أكثر 

ون فهؤالء الناس ال يتجنبون القتال بسالح مكافئ فحسب، إذ ينتج... فى بلبلتها 
موتهم الخاص الذى ال يتوفر رد ممكن عليه، ولكنهم ياخذون نصيبهم فى كل أسلحة 

المال والمضاربة النقدية، تكنولوجيا المعلومات والطيران، إنتاج . القوة المهيمنة
شبكات االستعراض واإلعالم، لقد تمثلوا كل ما فى الحداثة والعولمة، وحافظوا فى 

  )2(."اآلن ذاته على هدف تدميرها

وإذا كانت تكنولوجيا المعلومات فى الثمانينيات قد سهلت الجريمة العالمية، 
من األفكار الشائعة أن األخطار التى " فإنه قد أصبح اآلن . وساعدت اإلرهاب

نواجهها أصبحت أكثر مأساوية من تلك التى كانت فى الماضى، ألنها أصبحت 
  )3(."نحن نعيش فى عصر العولمة. عالمية

                                           
  ٥٤ ابنياسيو رامونيه، مرجع سابق، ص )1(
الحرب على اإلرهاب، مجلة الكرمل، / إرهاب الحرب:  جان بودريار، روح اإلرهاب، فى)2(

  .٢٠٠٢، ٧٠/٧١العددين 
Coker, Christopher, Op. Cit., P.2   (3) 
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، ٢٠٠١الحادى عشر من سبتمبر : ساعتان هزتا العالم(فى كتابه المعنون 
 أستاذ العالقات الدولية فى كلية لندن – فريد هاليدىيرى ) " األسباب والنتائج

أو ) عولمى( سبتمبر يمتاز بأنه حدث ١١ أن حدث –لالقتصاد والعلوم السياسية 
هو أن تكون له تداعيات تتجاوز ) معولماً(معولم بامتياز؛ ومعنى أن يكون الحدث 

  . حدود الفعل القريبة وتأثيرات تتجاوز األطراف المباشرة المنخرطة فيه

 سبتمبر تتسم بسمة معولمة لما لها من تداعيات ١١ويرى هاليدى أن تفجيرات 
  )1(:"عميقة على مستوى العالم من أهمها

خارجية التى كانت تميل إلى قلبت التوجهات األمريكية فى السياسة ال: أوالً
االنعزال عن العالم وااللتفات إلى الشئون الداخلية أكثر فأكثر فى السنوات األخيرة، 
كما كانت السياسة االنفرادية قبل أحداث سبتمبر، قد أثارت الدول الكبرى فى العالم 
 ضد الواليات المتحدة، فجاء حدث سبتمبر ليقلب كل هذه الصورة، فقد أقحم الحدث
الواليات المتحدة فى قلب السياسة الدولية مرة أخرى، ليس كفاعل أساسى مهيمن، 

  .بل وكمسير وقائد لتشكيلة جديدة من التحالفات العالمية

قرب حدث سبتمبر بين روسيا والواليات المتحدة تحت شعار مكافحة : ثانياً
يق التحالف كما رأب التصدعات األوروبية األمريكية وأعاد توث. اإلرهاب الدولى

  .عبر األطلسى
وفر حدث سبتمبر فرصة ذهبية إلعادة ترتيب جدول األولويات العالمى، : ثالثاً

ووضع قضية مكافحة اإلرهاب الدولى على رأس ذلك الجدول، واستغالل فرصة 

                                           
: ، مقال منشور على موقع)ساعتان هزتا العالم( كامبردج بوك ريفيوز، عرض كتاب )1(

www.aljazeera.net 
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التوافق العالمى على إدانة جريمة نيويورك لتمرير أجندات أخرى ال تعبأ بسيادات 
  .لتدخل فى شئونها الداخليةالدول وتسهل عمليات ا

هذه التداعيات وغيرها مما الزلنا نراه راهناً هو الذى يفرق بين حدث سبتمبر 
ويعطيه السمة العولمية، وأحداث أخرى مثل حرب الشيشان أو حرب البوسنة 

والتى هى أحداث دولية أو عالمية ولكنها لم تؤثر فى إعادة تشكيل السياسة . الخ..
  . سبتمبر اإلرهابية١١ية بالشكل الذى أدت إليه أحداث والتحالفات الدول

كما يرى هاليدى أيضاً أن األسباب والخلفيات التى تقف خلف أحداث سبتمبر 
هى حاصل جمع تراكمات من العوامل والظروف التاريخية تعود جذورها إلى عقود 

توى ماضية، ويصنفها إلى مجموعتين من األسباب، األولى تاريخية وعامة على مس
شكل العالقات الدولية، والثانية معاصرة ومباشرة على مستوى عدد من الدول 

العولمة (ويضيف إلى هذين المحركين التاريخيين محركاً ثالثاً هو . والمجتمعات
وما انتجته من توترات وعدم مساواة بما وسع الهوة بين أغنياء العالم ) الراهنة
لمة نفسها تحمل فى طياتها ما يكرس وهنا يرى هاليدى أن هذه العو. وفقرائه

الوضع القائم من حيث انتشار الظروف الظالمة والقاسية فى حق مئات الماليين من 
  .الناس بما يوفر بيئات مولدة للعنف والتطرف

ولم تطرح قضية العولمة نفسها من قبل على هذا النحو العنيف الذى تبدت به 
مما يدعو " وإنه . اليات المتحدة سبتمبر الدامى فى الو١١فور وقوع أحداث 

 ظاهرة عمل اإلرهابيين فى وضد عدة أمم بشكل –للسخرية أن اإلرهاب العالمى 
.  قد سهل من خالل العولمة، واآلن أصبح هو التحدى األكبر للعولمة–آنى 

وفى الحقيقة يمكن جداً تخيل اإلرهاب . اإلرهاب العالمى يعتمد على نجاح العولمة
  )1(."ر للثقافة العالمية الناتجة عن العولمةالعالمى كمظه

                                           
Khan, Muqtedar, Terrorism and Globalization,  (1) 
http://www.glocaleye.org/terglo.htm  
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 تشكل فى مجموعها أكبر تحول فى تاريخ العالم ٢٠٠١إن أحداث سبتمبر " 
الحديث، إنها تشبه نتائج حرب عالمية ثالثة، نعم، إن الهياكل القانونية للتنظيم 
الدولى مازالت على ما هى عليه، أمم متحدة، وكاالت متخصصة، محكمة عدل 

 منظمات إقليمية، فالشكل فى مجمله ليس مختلفاً ولكن الجوهر تباين بشكل دولية،
واضح، فلقد سقط الحياء الدولى، وانتهى العشم بين القوة الكبرى وأصدقائها، بل 
وحلفائها، وأصبح كل شىء محتمالً، فإذا لم نكن أمام عالم جديد من الناحية 

  )1(." الناحية السياسيةالقانونية، فإننا بالتأكيد أمام عالم مختلف من

 سبتمبر عالماً جديداً فيه من مبررات المخاوف أكثر مما ١١لقد صنع مركب " 
فيه من عناصر األمان، عالماً تغيب فيه الثقة وتسود معه كل أسباب القلق والتوتر، 
فلم يعد هناك ما يمنع الواليات المتحدة األمريكية من اتخاذ مواقف ال تخضع 

لغير، فقد سقط الحياء الدولى مثلما اختفى الحياء القومى، لحسابات تتصل با
  )2(."وأصبحنا أمام معادلة دولية جديدة وظروف إقليمية مختلفة

وهكذا فقد دشنت أحداث الحادى عشر من سبتمبر األمريكية، عهداً جديداً من 
 العالقات الدولية، ومثلت والدة ناجحة ودعائية لنمط جديد من اإلرهاب، يختلف عن
كل أنماط اإلرهاب التى خبرها العالم من قبل، نمط يرتبط بالعولمة، ويصدر عنها، 

لقد دشنت أحداث !!. ويتمثل منجزاتها، وفى نفس الوقت يعاديها ويقاتل ضدها 
سبتمبر نوعاً جديداً من الفعل اإلرهابى، لم يكن له أن يظهر أو أن يوجد، إال فى 

  .ظل هذه العولمة المعاصرة

                                           
دار الشروق، طبعة خاصة بمكتبة مصطفى الفقى، محنة أمة، خطايا النظم ومعاناة الشعوب، . د)1(

  ١٦ص. ٢٠٠٣األسرة، القاهرة، 
  ٢٣١ المرجع السابق، ص)2(
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هى تدويل لإلرهاب، ) وبفلسفاتها أيضاً(ة بسلوكياتها وممارساتها فالعولم" 
العولمة هى التى أوصلت اإلرهاب إلى أمثل صوره، تماماً كما ... وتعدد لجنسيته، 

  )1(."أوصلت الرأسمالية اإلمبريالية إلى أقصى مراحل تطورها

  

  

  

 والعولمة، وهذا الباب محاولة لتوضيح طبيعة العالقات المتبادلة بين اإلرهاب
وكيف يؤثر كل منهما فى اآلخر ويتأثر به، ولكن قبل ذلك يجب وضع تعريف 

  :محدد لمفهوم اإلرهاب العولمى، حيث يمكننا تعريفه بأنه

ذلك النوع من اإلرهاب الذى يرتبط بتطور العولمة ونموها، ويستفيد من كل (
وز حدود الفعل منجزاتها، وقد يكون رد فعل مضاد لها، ويكون له تداعيات تتجا

اإلرهابيون (اإلرهابى القريبة، وتأثيرات تتجاوز األطراف المباشرة المنخرطة فيه 
 اإلرهابية فى ٢٠٠١ سبتمبر ١١، ونموذجه التوضيحى أحداث )والضحايا

  ).واشنطن ونيويورك

  

                                           
 . يحيى اليحياوى، فى اإلرهاب والعولمة أو فى عولمة اإلرهاب، مرجع سابق)1(
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 هذا التحدى   –اإلرهاب ال أخالقى، وأحداث مركز التجارة الدولى         �

 أخالقية، وهى ترد على عولمة هى نفـسها غيـر            ال –الرمزى  
  .أخالقية

���ن��
د����/�א�����
	�א������ �

  
معسكر غنى متخم فـى الـشمال       : إن انقسام العالم إلى معسكرين     �

يعانى من أمراض التخمة، ومعسكر فقيـر مـستنزف مـصاب           
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باألنيميا فى الجنوب، كل ذلك ينتج أشكاالً من المحبطين والبائـسين وفاقـدى             
  !!.مل والباحثين عن الخالص حتى الموت األ

�.�د/�א������א������א����������! ��א��"� �



  ١٢٠ ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a  



  a@lb�çŠ⁄aó�¾ì�ÈÛ ١٢١

  

@ @
يرى العديد من الباحثين أن العولمة بشكلها الحالى هى التى وفرت الدوافع 
واألسباب، وهيأت البيئة المالئمة لتحول اإلرهاب من شكله التقليدى إلى شكله 

 أدواته وتقنياته التى أحسن استغاللها واالستفادة العولمى الجديد، كما أنها أمدته بكل
فالعالم الذى أقامته لنا العولمة الليبرالية الجديدة فى غضون الخمسة عشر . منها

عاماً األخيرة، بتواطؤ عدد كبير من القادة، حافل بعنف وال مساواة لم يسبق لهما 
  .مثيل فى التاريخ

 التي سياساتها ونعني ةالعولم شتوح عليه يطلق ما ةنتيجمن ناحية أخرى، " 
 االقصاء ليإو  ، الدول من لعديد االقتصادي التهميش من موجات ليإ دتأ

 التي ةالنامي البالد في ةمتعدد ةثقافي دوائر استنفرت  ، ةعريض لطبقات االجتماعي
 صالتهاأ عن وتعبر نفسها عن بها تدافع ةمضاد يديولوجياتأ ةصياغ ليإ نزعت
 هذه ولعل  . ةووطني ةوقومي ةديني ةمتعدد صولياتأ برزت الصدد هذا يوف  . ةالثقافي
 الراهن العالمي المشهد يصف نأ ليإ شهيراً باكستانياً باحثاً دفعت التي هي ةالحقيق
 خريأ ةبعبار  ! صولياتأ بين صراع هو ما بقدر حضارات بين صراعاً ليس بأنه
 والتي المتشددة اإلسالمية األصولية برزت ةالعولمي األمريكية األصولية مواجهه في

    . الراهن العالمي للنظام رفضها عن للتعبير ةوسيل االرهاب اتخذت

 تعاني صبحتأ ةعالمي ةكظاهر االرهاب نأ التأكيد يمكن التحليل هذا ضوء في
 التطورات سياق في الإ فهمها يمكن وال  ، ةنامي وأ كانت ةمتقدم الدول جميع منها

 السلبية ثارهاآ بكل  ، ةالعولم ةظاهر برزهاأو  ، العالم في حدثت التي ىالكبر ةالعالمي
 بين من كانت نإو ةالعولم نأ غير  . الثالث العالم ومجتمعات تاقتصاديا علي

 ةالسياسي النظم نأ الإ  ، االرهاب وبروز العنف تفجير ليإ دتأ التي العوامل
 السياسي قمعها بحكم نهاأل ةالظاهر بروز عن كبير حد ليإ ةمسئول ةالسلطوي
 تمس ةجوهري مورأ ةلمناقش ةالضروري الديمقراطي الحوار عمليه وقفتأ للجماهير

  ، ةالعولم عصر في ةالثقافي الخصوصيات مصير برزهاأو  ، المجتمعات منأ صميم
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 ةاالجتماعي والشرائح الطبقات مختلف تعبر لكي ةالديمقراطي ةالممارس فقأ وتوسيع
 مصممه هي وهل ةالعولم من ةالمرتجا الفوائد ةلمناقش كله ذلك وقبل  ، نفسها عن
 مأ ،الفقراء من الماليين حساب علي االعمال ورجال ةالسلط هلأ من القلة ثراءإل
  )1(" .  ؟االجتماعي والنهوض االقتصادي للتقدم األساسية األداة هي يقال كما نهاأ

  
�üëc@ZlbçŠ⁄a@ÉÏaë†ë@ò¾ìÈÛaZ@ @
  

من الفيلسوف األلمانى يورجن هابرماس، والفيلسوفان الفرنسيان جاك وفقاً لكل 
، واستئصال اإلرهاب ظاهرة ارتبطت بالعولمة" دريدا، وجان بودريار، فإن 

  )2(."االختالفات التى تميز الثقافات وتجعلها فريدة

والرغبة فى حماية . أنها تولد اإلرهاب. وهذه إحدى تناقضات العولمة" 
ليدية، إنها تخلق إحساساً بانعدام القوة ألولئك الذين تركوا على األرض الثقافات التق

إنها تركز أكثر من ذى قبل االنتباه . حيث ال بديل قابل للتطبيق لتقاليد البنك الدولى
على أمريكا واألمركة، التى تسربت من األقمار الصناعية وشبكات الكوابل مثل 

مل، اتجاهاً قوياً نحو العنف بين الدول، وحتى إنها تخلق، عندما تع. النفايات السامة
شعائرى، (ولكنها أيضاً تولد الحاجة إلى عنف تعبيرى . بين المجتمعات المحلية

فالعنف التعبيرى لهجوم مركز التجارة العالمى كان يعنى ). رمزى، واتصالى
عالم المكانة، المظهرية، والشهرة فى ال(وللفاعلين ) القلق الشديد والخزى(للضحية 
واختيار الهدف، مركز التجارة العالمى، عالمة عالمية، توضح كيف أن ). اإلسالمى

  )3(."العولمة تعطى للعنف التعبيرى قوة رمزية أكبر من ذى قبل

                                           
  .٢١/٤/٢٠٠٥ السيد يسين، اإلرهاب كظاهرة عالمية، جريدة األهرام المصرية، عدد )1(

Teschner, George, Op. Cit.    (2) 

Coker, Christopher, Op. Cit., P.3-4   (3) 
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كلما كان النظام متمركزاً كونياً بحيث يشكل شبكة واحدة فى " والحقيقة أنه 
ف أن فتى فلبينياً متلصصاً ونعر(نهاية األمر، فإن ضعفه يزداد عند نقطة معينة 

الذى قوض  I Love Youنجح باستخدام كمبيوتره المحمول فى إطالق فيروس 
وهنا، دشن ثمانية عشر انتحارياً سيرورة كارثية كونية، من خالل ). شبكات بأكملها

  . سالح الموت المسلح بالكفاءة التكنولوجية

تعامل المرء مع هذا وحين تحتكر قوة عظمى الموقف على هذا النحو، وحين ي
التكثيف الباهر لجميع الوظائف من خالل اآللة التكنوقراطية والفكر األحادى، أى 

إنه النظام ذاته من خلق . سبيل آخر يتبقى سوى التحويل اإلرهابى للموقف؟
الشروط الموضوعية لهذا التشويه الحاد، وعن طريق االستحواذ على كل األوراق 

والقواعد الجديدة شرسة، ألن الرهانات . قواعد اللعبةعلى تبديل ) اآلخر(يجبر 
شرسة، وإزاء نظام قوته المفرطة حالة من التحدى المستعصى، يجيب اإلرهابيون 

اإلرهاب فعل يعيد إدخال فرادة غير قابلة . بفعل نهائى يستحيل معه إجراء التبادل
 األفراد أو تخص األنواع أو(وإن أية فرادة . لالختزال إلى نظام تبادل معمم

دفعت بموتها ثمن إقامة حلقة كونية تهيمن عليها قوة فردية، هى التى يثأر ) الثقافات
  . منها اليوم عن طريق هذا التحويل الموقفى اإلرهابى

بهذا فإن األمر ليس صدمة حضارات أو أديان، وهو يتجاوز بكثير اإلسالم 
ود مواجهة مرئية وحل وأمريكا، حيث يحلو للبعض تركيز الصراع لإليهام بوج

وال ريب أنها خصومة جذرية ولكنها من نوع يظهر من . ممكن عن طريق القوة
التى قد تكون مركز األرض فى ذاتها ولكنها ليست تجسيد (خالل طيف أمريكا 

، العولمة )الذى فى المقابل ليس تجسيد لإلرهاب(العولمة، ومن خالل طيف اإلسالم 
بهذا المعنى فاألمر حرب عالمية، والوحيدة العالمية و. الظافرة وهى تقاتل نفسها

إنها تلك التى تسكن كل نظام كونى، ... حقاً، ألن رهانها ينصب على العولمة ذاتها 
إذا هيمن اإلسالم على العالم، فإن اإلرهاب سوف يقاتل ضده، . وكل إخضاع مهيمن

أخالقى، وأحداث مركز اإلرهاب ال ... ذلك ألن العالم ذاته هو الذى يقاوم اإلخضاع 
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وهى ترد على عولمة هى نفسها . التجارة الدولى، هذا التحدى الرمزى، ال أخالقية
  )1(."غير أخالقية

، والتى تسمى أيضاً كنتاج لعولمة متوحشة" وهكذا يمكن النظر إلى اإلرهاب 
أصولية السوق، والتى تحطم البيئة اإلنسانية بالطريقة نفسها التى كانت الثورة 

اإلرهاب يعد نتاجاً ألفكار بهذا المعنى فإن ... صناعية تحطم بها البيئة الطبيعية ال
  )2(."العولمة األساسية فى جانبها المظلم فقط

 سماليأالر الفكر ةهيمن عن تزيد التي ةوالمتوحش ةالمهيمن ةالعولم نإ" 
 وللد وفرصها ةالتنمي في واالخفاق ةالتبعي من ومزيد ،الشمال لصالح حاديألا

 ةمبارا ةهيمن كدؤوي ةصفري غير ةمبارا لوجود ملأ كل ةالنهاي في يفقد ،الجنوب
 ةلحال ما طرافأ وصول نسانياًإ يستتبعه مما ،بعينها ةجماع وأ ةدول لصالح ةصفري

 صفري سلوبأب ةالصفري المباريات علي للرد ةالمواتي الظروف وايجاد سأالي من
 خرآ رهابإب خاص نوع من رهابإ علي للرد سفألا مع المواتي المناخ سسؤي

 جذور ةلمعالج ليهإ النظر ةعادإ من البد الذي مرألا وهو  ، فرادأ وأ دول من سواء
 الخاص الدولي الملف في والمجالت الجرائد بعض دفع الذي وهو  ، رهابإلا
 العالمي ةالتجار لمركز سفؤالم االنفجار لوصف مريكاأ في االنفجارات حداثأب

  )3(" . ةلعولما بانفجار

اإلرهاب الحالى مجرد رد فعل لإلرهاب األكثر قوة ثار جدل حول أن " وقد 
فالعولمة فى حد ذاتها لم  ... بكثير الذى كانت تتبعه الواليات المتحدة األمريكية

تدرك بكونها سبباً موجهاً لإلرهاب، ولكن مازال شكل العولمة القيادية الذى يؤدى 
فاإلرهابيون . ى، يمكن أن يرتبط جيداً بتطوير اإلرهابإلى خلق إمبراطورية أخر

                                           
  ٣١-٢٩ص ص.  جان بودريار، مرجع سابق)1(

Maskaliunaite, Asta, Op.Cit.   (2) 
 سبتمبر، جريدة األهرام المصرية، ١١حسن محمد وجيه، رؤية مستقبلية لما بعد أحداث .  د)3(

  .٢٧/٩/٢٠٠١عدد 
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اإلسالميون والمتظاهرون ضد العولمة، كالهما يرى الواليات المتحدة كمصدر 
لذلك فإنه من غير المحتمل تجاهل سياسات الهيمنة بالكامل عند فحص . للعولمة

 فقد وصل عدم المساواة العالمى مستويات. الصالت بين العولمة واإلرهاب
وهو فى هذه المياه الموحلة لليأس التى يمكن للمنظمات اإلرهابية خاصة . استثنائية

كما قال أحد مناهضى العولمة . أن تجد المجندين بسهولة لألعمال األكثر جرأة
لماذا نندهش أن شخصاً ما يحاول كسب جنة السماء باألعمال اإلرهابية، : اإليطاليين

بها الرأسـمالية النيوليبرالية ألكثر من أربعة إذا كانت جنة األرض، التى وعدت 
  )1(."أخماس األرض، ســراب يتحرك بعيداً

تطرف مصدره المؤكد رد " وإذا كان اإلرهاب يعتبر نوعاً من التطرف، فإنه 
االقتصادية باألساس وداخل (وسياسات أمريكا . الفعل ال الفعل فى حد ذاته

بررت تطرف )  المتحدة بمختلف هيئاتهاالمنظمات الدولية ناهيك عن منظمة األمم
بعدما تعذر عليهم بلوغ مرادهم أو إسماع ) فى أعين منفذيه على األقل(رد الفعل 

فلم يكن من مواٍز منطقى لعنف االنفجارات بالواليات . صوتهم بالحسنى كما يقال
كما فى (المتحدة إال عنف سياسات هذه األخيرة وسطوتها على ثروات اآلخرين 

وإذاللها لدول تتطلع لالستقالل االقتصادى ) ج منذ التسعينيات على األقلالخلي
كما فى أمريكا (وإلحاق الغبن والضيم بشعوب ) كالعراق مثالً(والتكنولوجى 

  )2(."تدافع عن حقها فى الوجود) الالتينية وفى فلسطين وفى غيرها
ها هى بذاتها بغض النظر عن أيديولوجية العولمة، التى زعمت أن" وهكذا فإنه 

الحل السحرى لمشكالت اإلنسانية، فإنه سرعان ما تبين فى الممارسة أنها عولمة 
متوحشة، صاغت مبادئها الدول الصناعية المتقدمة وعلى رأسها الواليات المتحدة 
األمريكية لتحقيق مصالحها االقتصادية والسياسية والثقافية، حتى ولو كان ذلك على 

  )3 (."حساب الدول النامية
                                           

Maskaliunaite, Asta, Op.Cit..   (1) 

  . يحيى اليحياوى، فى اإلرهاب والعولمة أو فى عولمة اإلرهاب، مرجع سابق)2(
  ١٧ السيد يسين، الحرب الكونية الثالثة، مرجع سابق، ص)3(
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ال يمكن أن يكون هناك حوار شفهى ومسالم مع كل ضحايا " وبناء على ذلك 
العولمة المزعومة، ويصير اللجوء إلى اسوأ أنواع العنف هو ما يقدم غالباً على أنه 

  )1 (."الرد الوحيد الممكن على اآلذان الصماء

ر  لم تخت- فى أحداث سبتمبر -إن المبانى التى استهدفها اإلرهابيون " 
بصورة عشوائية، كعقاب على القهر العسكرى واالقتصادى والسياسى الذى استمر 
مفروضاً عقوداً طويلة على الشرق األوسط، وأساساً على السكان المسلمين الذين 

  ... يعيشون فيه، على أيدى اإلمبراطورية األمريكية 

ر قوى فاألمر ال يتعلق بمجرد أن الناس فى الشرق األوسط وحدهم لديهم مبر
لكراهية ما تفعله حكومة الواليات المتحدة، فقد خلقت الواليات المتحدة أعداداً 
ضخمة من اإلرهابيين المحتملين فى كل أنحاء أمريكا الالتينية، خالل نصف قرن 

ولو . من األعمال األمريكية األشد سوءاً من تلك التى اقترفت فى الشرق األوسط
سموا كثيرين من المسلمين االعتقاد بأنهم سيذهبون كان أهل أمريكا الالتينية قد قا

إلى الجنة مباشرة باالستشهاد فى قتل الشيطان األكبر، لكنا شهدنا حتى اآلن عقوداً 
  )2(."من الرعب اإلرهابى تجئ من جنوب الحدود المكسيكية األمريكية

تمبر  سب١١لو سلمنا بهذا االعتقاد، فإنه من الهين التسليم بأن إرهاب " وهكذا 
لم يكن، وليس بالضرورة، حكراً على جهة دون أخرى أو تنظيم دون آخر، إذ 
الحركات االحتجاجية على السلوك والسياسات األمريكية قد اتسعت لكل من طالهم 

فمن الوارد اعتبار وعلى هذا األساس ... عنف السلوك وضيم السلوكيات األمريكية 
أدواته وتدفع به ) عن غير قصد(وى العولمة شريكاً لإلرهاب تنمى عناصره وتق
وقد يكون من المبالغة القول بان  ... إلى أتون العنف ليرتد عليها فى نهاية المطاف

وقد يكون من ) على اعتبار أنه قد يكون وليد ظروف أخرى(اإلرهاب وليد العولمة 

                                           
  ١٣٠-١٢٩ جاك دريدا، مرجع سابق، ص ص )1(
  ١٠-٩ص ص .  ويليام بلوم، مرجع سابق)2(
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ى المجازفة اعتباره ابنها الشرعى، لكن من المؤكد أنها كانت العامل المركزى الذ
وأدى إلى التضامن الضمنى )  سبتمبر١١بالشكل الذى رأيناه فى (سرع من قدومه 

الواسع معه، ليس فقط من لدن منظمات مناهضة للعولمة أعادت رفع شعارات 
 سبتمبر، ولكن أيضاً من لدن مفكرين غربيين تتميز ١١كانت قد رفعتها قبل 

من هنا فمن غير المستبعد أن . مواقفهم بالحياد الكبير وبالموضوعية غير الملتبسة
نتاج تطرف العولمة بما هو دفع يكون منفذو عمليات واشنطن ونيويورك هم 

، وبالفكر بالليبرالية إلى أقصى حدودها، وبديمقراطية السوق إلى أبعد مستوياتها
  )1(."الواحد والوحيد إلى أسمى مناصبه

ع بها انتفاعاً كامالً إال عدد محدود من البلدان فالعولمة المتوحشة الحالية ال ينتف
البلدان الغنية الشمالية " وعدد محدود من الطبقات واألفراد داخل هذه البلدان، وهى 

 أى –والتى تستحوذ على رأس المال وتسيطر على أدوات القرار االقتصادى 
مبر  سبت١١ فإذا كان منظمو هجوم –الخ ..مجموعة الثمانية والبنك الدولى 

 فيما تعنيه –والقائمون به ينتمون إلى الشريحة المنتفعة بهذه العولمة الجارية اآلن 
من نفوذ رأسمالى وأدوات االتصال عن بعد، والتكنولوجيا المتقدمة، واجتياز الحدود 

 إال أنهم يدعون قيامهم بذلك على األقل باسم المطرودين من العولمة، وباسم كل –
أنهم محرومون وبأنهم خاسرون وبأنهم مهمشون ومهملون أولئك الذين يشعرون ب

  )2(."على قارعة الطريق ال يمتلكون إال وسائل الفقراء فى زمن العولمة

                                           
  .ب، مرجع سابق يحيى اليحياوى، فى اإلرهاب والعولمة أو فى عولمة اإلرها)1(
  ١٢٨ص.  جاك دريدا، مرجع سابق)2(
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 تعطى أسباباً أولية لإلرهاب بخلق – وفقاً لما سبق –إذا كانت العولمة 
 للبلدان المختلفة من العالم، وبما التناقضات العظيمة فى األحوال االقتصادية

 من هيمنة وسيطرة وقهر لكافة شعوب – فى ظلها –تمارسه الواليات المتحدة 
  . فإن العولمة أيضاً تزود اإلرهاب العالمى بوسائل تقدمه التقنى. العالم

إن إحدى أكثر االرتباطات المؤكدة بين اإلرهاب والعولمة عادة تتعلق 
فالتحديث بوجه عام، خلق مجموعة العوامل التى .  من غيرهابالجوانب التقنية أكثر

أعطت حافزاً هاماً لتطوير اإلرهاب، بداية فهى تتضمن توسع شبكات النقل 
ومنطق . وفى عصر العولمة بدأت هذه الشبكات التطور فى سرعة هائلة. واالتصال

لصفقات المالية، العولمة النيوليبرالية يؤدى إلى انفتاح الدول المتزايد لالنتقال، ا
  . الخ..األعمال التجارية 

وبإضعاف الدول، والحط من شأن السياسة، والغاء النظم واللوائح الرئيسية " 
للدول، شجعت العولمة على نمو منظمات طفيلية انتشرت وتوسعت، مستغلة بطريقة 

والقاعدة، بهذا الخصوص، منظمة . فوضوية المجاالت التى تحررت على هذا النحو
قلمة تماماً مع عصر العولمة، بتفريعاتها عبر القومية، وشبكاتها المالية، متأ

وروابطها اإلعالمية واالتصالية، ومواردها االقتصادية، وبخطوط إمدادها ومراكز 
  )1 (."تدريبها، ومحطات تقوية دعايتها، وفروعها، وفروع فروعها

سمح بإيجاد باإلضافة إلى أن التطور التكنولوجى فى وسائل االتصاالت 
وهكذا، تم االعتراف . الفاعلين الذين يمكنهم تحدى العمليات العالمية بدرجة كبيرة

على نحو واسع بأن أسامة بن الدن وشبكة القاعدة، لم يكن ليتطوروا إال فى هذه 
                                           

  ٦٢ ابنياسيو رامونيه، مرجع سابق، ص)1(
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فقد ثبت أن أعضاء القاعدة قد استخدموا بريداً الكترونياً مشفراً . األوقات من العولمة
استخدموا اإلنترنت إلخفاء رسائلهم المشفرة فى صور الويب، كما لالتصال، كما 

استخدموا شبكات مصرفية خفية لتحويل األموال عبر الحدود، واستخدموا شبكات 
 لتوصيل رسالتهم، وفى تحضيراتهم للهجمات C.N.Nالفضائيات مثل الجزيرة و 

ر الهواتف استخدموا مجموعة كبيرة من تقنيات المعلومات األخرى مثل استئجا
الخلوية، ووكاالت سفريات على اإلنترنت، ومحاكيات طيران كمبيوترية، 
والخالصة أن العولمة ساعدت على خلق الشبكة اإلرهابية بالدرجة التى ظهرت بها 

 سبتمبر وجعلت تأثيرها قوياً كما ١١شبكة القاعدة، فقد زودتها بوسائل هجمات 
  )1(."ظهر

م الدولى السائد أكثر عولمة، أصبح اإلرهاب كلما أصبح النظا" ولذلك فإنه 
كذلك، خاصة مع ظهور اإلنترنت وأجهزة اإلعالم اإللكترونية العالمية عبر األقمار 

  )2(."الصناعية

يعتبر فرنسوا هورسبورج اإلرهاب تعبيراً طبيعياً عن تضخم دور " ومن هنا 
لتعريف عن الذات الفرد فى العولمة، وترافق هذا التضخم مع توزيع غير متكافئ ل

الثقافية واأليديولوجية، وهو يتوقع أن يتزايد بشكل كبير فى السنوات العشر القادمة، 
فى حين يختصر بودريار . مهما كانت وسائل المعالجة والمواجهة والحرب عليه

  )3 (!!."إشكاليته باعتباره صدام العولمة مع ذاتها 

                                           
Maskaliunaite, Asta, Op. Cit.   (1) 
Mazari, Shireen M., Op. Cit.   (2) 

: هيثم مناع، مقاربة غير نمطية لإلرهاب والحرب عليه، مقال منشور على موقع.  د)3(
www.aljazeera.net 
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اول كسب جنة الـسماء باألعمـال       لماذا نندهش أن شخصاً ما يح      �

اإلرهابية، إذا كانت جنة األرض التى وعـدت بهـا الرأسـمالية            
النيوليبرالية ألكثر من أربعة أخمـاس األرض، مجـرد سـراب           

  .يتحرك مبتعداً
�-,��+*�()��א�'
�&�א%�$���# �

  

الحركة العامة لمجتمعاتنا التى كانت تتجه إلى احترام متزايد دائماً           �
كما أن كل شـىء     . ياته، جرى وقفها بصورة وحشية    للفرد ولحر 
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  .يشير إلى أننا ننحرف من اآلن نحو دولة تغدو بوليسية أكثر فأكثر
�א�*��/�
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إذا كانت العولمة قد أثرت على اإلرهاب، وأدت فى نهاية المطاف إلى ظهوره 
 ١١فسه بقوة من خالل أحداث فى شكل جديد لم يعرفه العالم من قبل، أعلن عن ن

وما تبعه من حرب على ( األمريكية، فإن اإلرهاب بعد هذا التاريخ ٢٠٠١سبتمبر 
  .أثر أيضاً على العولمة وعملياتها وسيرورتها) اإلرهاب

وأغلب اآلراء التى تناقش تأثير اإلرهاب على العولمة ال تخرج عن 
 بشكله الذى شاهده –رهاب مجموعتين من اآلراء، المجموعة األولى ترى أن اإل

 يعتبر المسمار األخير فى نعش العولمة، وأنه سيؤدى – سبتمبر ١١العالم فى 
بينما ترى المجموعة الثانية على النقيض من ذلك . إلى تباطؤ عملياتها وانتهائها

أن تأثير اإلرهاب على العولمة إنما هو أمر عرضى مؤقت، وأنه لن يؤدى إال إلى 
  .ولمة ونموها وسيطرتهازيادة قوة الع

وقد طرحت عدة أفكار فى إطار إشكالية كيفية مواجهة اإلرهاب دون المساس            
بالمنطلقات النظرية واآلليات العملية للعولمة، ومن دون حرمان البشر من الفرص           

  . واإلمكانات التى تتيحها العولمة وتبشر بها
  )1 (:ويمكن تلخيص أهم هذه األفكار والتصورات فيما يلى

 فكرة الحد األدنى من التدخل فى المسار الحالى للعولمة بهدف حمايتهـا             :أوالً
  .من اإلرهاب، وبحيث ال يؤثر هذا التدخل على جوهر العولمة وآلياتها وأهدافها

 فكرة مراجعة مسار العولمة، مع التوصل إلى اتفاقيات واضحة ومحددة           :ثانياً
لعولمة، وقد أقتـرح أن تبـادر دول        لحرمان اإلرهاب من االستفادة من منجزات ا      

  .منظمة التجارة الحرة بصياغة هذه االتفاقيات ووضع آليات تنفيذها

                                           
 عز الدين، جدلية العالقة بين العولمة واإلرهاب، جريدة النور السورية، عدد  عصام)1(

 www.an-nour.com: الموقع االلكترونى. ٢٤/٣/٢٠٠٥
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 فكرة إطالق يد كل دولة منفردة فى اتخاذ ما تراه من اجراءات وقائيـة               :ثالثاً
دفاعية ضد استغالل منجزات العولمة، ما دامت هذه االجراءات ستتم فـى إطـار              

لقانونية وطبيعة التحديات والتهديدات التى قد تتعرض لها، دستور كل دولة ونظمها ا
وبمقدار . وبالتالى يمكن تحقيق التوازن بين استمرار العولمة وبين مصالح كل دولة          

تشدد االجراءات التى ستتخذها كل دولة بمقدار تعرضها للحرمان من بعض مزايا            
  .العولمة

تفرض قوانين وآليات تعلـو      فكرة أن العولمة بوصفها حتمية تاريخية        :رابعاً
إرادة الدول، ومن ثم ال يمكن ألحد الوقوف أمام قطار العولمـة، وبالتـالى فـإن                
استمرار العولمة كما هى كفيل بالقضاء على السلبيات والتناقضات التـى تفرزهـا             

أى أن المهم هو الحفاظ على مسيرة العولمـة دون          . عملياتها بما فى ذلك اإلرهاب    
نهج وحده كفيل بظهور آليات من داخل العولمة تفضح اإلرهـاب           تدخالت، فهذا ال  

  .وتقلص فرص وجوده
ولكن كل األفكار السابقة، ما هى إال محاوالت متعثرة للخروج من إشـكالية             

وعلـى  . التناقض بين قيم العولمة وآلياتها، واإلجراءات المطلوبة لمكافحة اإلرهاب        
 جميعاً تلتقى فى كونها مجـرد رهانـات         الرغم من الخالفات العميقة بينها إال أنها      

مستقبلية ال يمكن التكهن بنتائجها العملية على كل من العولمة واإلرهاب، كما أنها             
 سبتمبر أصبحت عالمة فارقـة فـى        ١١تنطلق من حقيقة واحدة وهى أن أحداث        

  .مسيرة العولمة ومستقبلها
  
�üëc@Zó¾bÈÛa@âbÄäÛaë@lbçŠ⁄aZ@ @
  

اإلرهاب صناعة ضرورية " لدكتور هيثم مناع أن يرى الكاتب السورى ا
لتسريع وتيرة إعادة هيكلة خريطة المصالح واالنتقال من مشاريع العدالة االنتقالية 

لقد تحول اإلرهاب في خمس سنوات إلى المركز  . إلى تطبيق مبدأ العدالة االنتقائية
قوة الكبرى األول للتدريب اليومي للحكومات غير الشرعية على دروس طاعة ال
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ألنها ال تهتم (وتدجين ألصوات مناهضة العولمة الوحشية الطائشة والصبيانية 
اإلرهاب لم يعد فقط القضية الخطيرة بل القضية الحيوية، أي أن  ). بأرواح األبرياء

 ألن سحقه يعني نهاية إستراتيجية مواجهته ال تهدف لسحق العدو بل إلبقائه حياً
  )1 (".حرب مفتوحة عليه

اكتساب الواليات " وقد أسفرت أحداث سبتمبر وما تالها من تداعيات عن 
المتحدة سلطة قيادية جديدة فى النظام العالمى، وظفتها لمحاولة إعادة ترتيب 

وقد سعت قوى حليفة للواليات المتحدة . العالقات الدولية طبقاً للمصالح األمريكية
 فى المناطق اإلقليمية مثل إسرائيل إلى استثمار تلك الفرصة لتحقيق أهداف مشابهة

تصفية (والهند فى جنوب آسيا ) تصفية القضية الفلسطينية(فى الشرق األوسط 
  )2()."القضية الكشميرية

، ولكنه ليس ظهور عالم جديد ثنائى القطبيةكما أدت هذه األحداث إلى 
مريكية فى تقف الواليات المتحدة األكالسابق بين دولتين عظمتين، وإنما هذه المرة 
  .قطب، ويقف اإلرهاب العولمى فى القطب المضاد

فللمرة األولى لن يكون القطب الدولى فى صورة دولة، وإنما فى شكل " 
منظمات وحركات وأفراد ال يجمع بينهم أكثر من العداء للقطب اآلخر، وللمرة 

ى  غير ظاهر وال يظهر منه إال أعماله التقطب عالمى خفىاألولى سيكون هناك 
إن اإلرهاب كقطب ... تدل عليه أو األشخاص الذين يتم اعتقالهم هنا أو هناك 

دولى يكتسب قدرات متزايدة من حيث الفعل والتأثير إلى حد أنه ألحق بالواليات 
المتحدة خسائر لم تتعرض لمثلها من قبل، بل ما كان ممكناً أن تصيبها على هذا 

  )3 (."يم على أساس من الردع المتبادلالنحو فى النظام ثنائى القطبية الذى أق
                                           

  .هيثم مناع، مرجع سابق.  د)1(
  .محمد السيد سليم، مرجع سابق.  د)2(
لمحروسة، وحيد عبد المجيد، اإلرهاب وأمريكا واإلسالم من يطفئ النار؟، دار مصر ا.  د)3(

  ٢٥ص. ٢٠٠٤طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 
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واإلرهاب كقوة عظمى صاعدة، يصعب على القوة األمريكية هزيمته عبر 
المواجهة المسلحة وحدها، سواء كانت دفاعية أو هجومية أو استباقية، وبكل ما 

حيث يظل اإلرهاب قادراً . تتضمنه من سالح متقدم وتكنولوجيا عسكرية متطورة
ب، ويوقع خسائر هائلة، وينفذ إلى نقطة الضعف األساسية على أن يضرب ويهر

فى بناء القوة األمريكية، والتى سوف تصبح فى مواجهته كالمالكم الضخم الذى 
  !!.يتصدى لسرب من الدبابير ال يعرف من أين تلدغه 

فالحرب ضد اإلرهاب قد تهزم فصيالً من فصائله ولكن ليس كلها، بل على " 
ه كظاهرة، حتى إذا أسفر عمل عسكرى ضده عن إلحاق العكس يمكن أن تدعم

خسائر كبيرة به أفراداً أو قواعد فمن ناحية أولى ما أسهل إعادة بناء القواعد التى 
ومن ناحية ثانية، تتكفل السياسة الخارجية األمريكية . تستخدم فى التجميع والتدريب

ية فال يفكرون إال فى بمد اإلرهاب بأشخاص جدد تملؤهم هذه السياسة غضباً وكراه
  )1(."ضرب أصحابها وإلحاق خسائر بهم بغض النظر عن نتائج ذلك

لم يعد من الممكن من اآلن فصاعداً االعتماد على "  فإنه دريدا جاكوكما يؤكد 
 االتحاد –الواليات المتحدة (توازن الرعب، حيث لم يعد هناك تبارز بين دولتين 

بات نظرية للعبة التوقعات السياسية واالقتصادية منهمكتين سوياً فى حسا) السوفيتى
وقادرتين على تحييد القوى النووية التى تنصبانها الواحدة ضد األخرى، اعتماداً 
على تقييم متبادل ومحسوب للمخاطر عند الطرفين، فمن اآلن فصاعداً أصبح 

 من قبل قوى التهديد النووى تهديداً شامالً، ال يأتينا من دولة معينة، ولكنه يأتينا
  )2(."مجهولة ال يمكن توقعها وال حساب حسابها

 لقوى مساعد كعامل جاءت" إضافة إلى ذلك فإن تفجيرات نيويورك وواشنطن 
 الطبقي الصراع وجوهر حقيقة طمس في االمبريالية والعدوانية االستغاللية العولمة

                                           
  ٢٧المرجع السابق، ص)1(
  ٦٤ جاك دريدا، مرجع سابق، ص)2(
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 هذه جرت دفق. صارخة تناقضات من يحتويه وما عالمنا في ساسيألا السياسي –
 اتخذ الذي الواسع، السياسي الجماهيري الكفاح تصاعد عز في االرهابية التفجيرات

 الذي االمبريالية الرأسمالية للعولمة الوحشي الهمجي الطابع ضد ممي،ألا الطابع
 التطور ضعيفة النامية البلدان وتطور معيشة ومستوى حياة عملياً يفترس

 العاملين من المسحوقة االجتماعية الفئات شةمعي مستوى يفترس كما االقتصادي،
 الرأسمالية البلدان في المنخفض المحدود الدخل وذوي العمل عن والعاطلين
  )1( ".التكنولوجي – والعلمي االقتصادي التطور درجة عالية الصناعية

كذلك أدى تفجر اإلرهاب إلى مشكالت أمنية كانت خامدة أو فى طريقها 
جهات إقليمية جديدة، وخاصة بين الواليات المتحدة وقوى للتسوية، وتفجرت موا

إقليمية مناهضة لها، مثل كوريا الشمالية وإيران وغيرها، وأصبحت قضية 
اإلرهاب، بالمفهوم األمريكى، هى القضية المحورية فى أجندة النظام العالمى، وبدا 

وم من الغرب، أن هناك اتجاهاً لوصم كل حركات المقاومة الوطنية لالحتالل المدع
. باإلرهاب، واعتبار أن الوظيفة األساسية للتحالف الغربى هو ضرب هذا اإلرهاب

أضف على ذلك التحوالت التى شهدتها منطقة آسيا الوسطى متمثلة فى التواجد 
  .االستراتيجى األمريكى فيها على مقربة من روسيا والصين

يات المتحدة لهذه كما أدت الحرب األمريكية على اإلرهاب، وإدارة الوال
الحرب بطريقة استبدادية متغطرسة، إلى تصاعد موجات الغضب والكراهية ضد 
السياسة األمريكية العالمية، بل وظهور دول عديدة تناهض الهيمنة األمريكية، 
. وتناصبها العداء، مثل كوريا الشمالية وإيران وكوبا وشيلى وفنزويال وغيرها

لكراهية للواليات المتحدة وسياساتها بشكل لم يسبق إضافة إلى تزايد حدة مشاعر ا
  .له مثيل

                                           
ممارسة عولمة إرهاب الدولة :  سبتمبر١١ أحمد سعد، فى الذكرى السنوية الخامسة لـ)1(

 ١٢/٩/٢٠٠٦األمريكية المنظم ينسف قواعد االستقرار واألمن العالميين، مقال منشور بتاريخ 
 www.rezgar.com:  على موقع
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ومن التغيرات الجوهرية على المستوى العالمى التى أفرزتها األحداث 
اإلرهابية، والحرب األمريكية ضدها، هو انفراد أمريكا بالتصرف خارج إطار 

لفترة الشرعية الدولية، وقرارات األمم المتحدة، التى يبدو أنها أصبحت خالل ا
 كما يؤكد –األخيرة بال دور حقيقى فاعل على مستوى العالم، بل أنها صارت 

أشبه بالحكم الذى يخضع لتأثير العضو األقوى واألكثر  " –المفكر الفرنسى رامونيه 
تشدداً فى النادى، وفى كل مكان تقريباً على ظهر الكوكب، صارت جدارة األمم 

 وغدت متهمة بالكيل بمكيالين عندما يتعلق المتحدة باالحترام قريبة من الصفر،
األمر بتقييم مشكالت العالم، وفقاً لما إذا كان أحد األطراف حليفاً أم خصماً للواليات 

  )1(. "المتحدة

كانت المنطقة العربية أكبر " ، فإنه بال شك وعلى صعيد العالم العربى
رت صورة العرب فقد تضر.  سبتمبر وما تالها١١الخاسرين سياسياً من أحداث 

أفراداً ودوالً، حاضراً ومستقبالً، ألن اإلرهابيين المنفذين للعمليات من المنطقة 
العربية، فبعد أن فرغت أمريكا من أفغانستان، استدارت على العراق لتحتله فى 

، بحجة امتالكه ألسلحة دمار شامل، لم تعثر لها على أثر حتى اآلن، كما ٢٠٠٣
لسطين ولبنان لكى تقضى على المقاومة بكل صورها عربية أطلقت يد إسرائيل فى ف

المنتخبة من الشارع الفلسطينى، ) حماس(أو إسالمية، فرفضت االعتراف بحكومة 
وفرضت عليها حصاراً اقتصادياً ضارياً، وأخذت فى تهديد سوريا بالضغوط 

انها االقتصادية تارة والتهديد العسكرى أخرى، ودعمت إسرائيل مرة أخرى فى عدو
الذى تضعه على رأس ) حزب اهللا( بحجة القضاء على ٢٠٠٦على لبنان فى يوليو 
ودعوتها على لسان وزيرة خارجيتها كونداليزا رايس لشرق . المنظمات اإلرهابية

  .أوسط جديد، وإلعادة رسم خرائط جديدة للمنطقة على هوى الراعى األمريكى

  

                                           
  ١٦٤ ابنياسيو رامونيه، مرجع سابق، ص)1(
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 الباحثين أن اإلرهاب سيعرقل عمليات العولمة األساسية يرى بعض
ومكتسباتها الواقعية ومبادئها التى تقوم عليها، فإذا كانت العولمة تعنى انفتاحاً أكثر 
بين الدول، وعبوراً أسهل بين الحدود، وتدفقاً أسرع لرءوس األموال والسلع 

  .اب سوف يحد من ذلك كلهوالخدمات والمعلومات بين البلدان المختلفة، فإن اإلره

فمن الناحية االقتصادية، وفى إطار سعى الواليات المتحدة لضبط مصادر 
تمويل ما تصفه بالجماعات اإلرهابية، فرضت قيوداً على حركة التحويالت المالية 
الدولية، مما أدى على تراجع الحركة الحرة لرءوس األموال الدولية، بما يشكل 

  . االقتصاديةتراجعاً لمفهوم العولمة

فالجهود لمنع اإلرهابيين من نقل ثرواتهم تؤدى إلى تدقيق أكبر من البنوك، " 
والخوف من أن الحدود . وبدء إجراءات جديدة ستؤدى إلى إبطاء تدفق رأس المال

المنفذة تسمح لإلرهابيين بدخول بلدان الهدف يؤدى إلى قواعد جديدة حول حراسة 
التدابير األمنية الجديدة . ومراقبة المسافرين األجانبالحدود، تعليمات التأشيرات، 

والحكومات . فى المطارات رفعت تكلفة السفر، وأثرت على ربحية صناعة الطيران
هذه . تزيد من التعاون الدولى لمراقبة المعلومات والناس واألموال عبر الحدود

 تالية على األمن، فالتكلفة اآلن. اإلجراءات المتصاعدة نتيجة التغير فى األولويات
وإذا استمرت . ولذلك فالسعى إلى األمان أدى إلى أن تصبح األرباح هى الضحية

هذه الحالة، تكون العولمة قد أعيقت، وأغلب اآلليات التى تسهل وتعجل العولمة 
  )1(."سوف يصيبها الصدأ

                                           
Khan, Muqtedar, Op.Cit.   (1) 
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كتب جون جراى األستاذ بمدرسة لندن لالقتصاد ) عصر العولمة انتهى" (
فالحكمة . السياسية، عاكساً وجهات نظر العديد من المعلقين اآلخرينوالعلوم 

التقليدية جادلت بأن الهجمات اإلرهابية على الواليات المتحدة سوف تكبح بشدة 
كما مثل انهيار مركز ... تدفق المال والسلع والخدمات عبر الحدود الوطنية 

ة التى إما أنها شكل ثقافى خاطئ، التجارة العالمى أيضاً انهياراً لوجهة النظر العالمي
فالحادى عشر من سبتمبر كان . أو تم تجهيزه لمصلحة األغنى واألقوى، أو كالهما

  )1(."المسمار األخير فى نعش العولمة ليس إال

تعلقت بهذه األفكار أيضاً مناقشة أن اإلرهاب يؤدى إلى إعادة تأكيد " كما 
مهمة أكثر بكثير من تلك المصالح السيادة للدول، جاعلة قضايا األمن تظهر 

االقتصادية، وإعادة تأكيد سيادة الدولة هذه والتأكيد على سيطرتها على أرضها 
والناس التى فيها، على خالف مباشر مع العولمة، كعملية خلق مجاالت فوق 

  )2(."إقليمية، وبالتالى، يعتبر هذا أيضاً أعظم تهديد لتطويرها

 الحرية، الفكرة الجديدة والراهنة، يجرى محوها فكرة" إضافة إلى ذلك، فإن 
من الحياة اليومية والوعى اليومى، وتتحقق العولمة الليبرالية على هيئة نقيضها 

وإعادة التنظيم تنتهى إلى . التام، عولمة قانون ونظام، سيطرة شاملة، وترهيب أمنى
يحل التباطؤ . محظورات وتقييدات قصوى، مشابهة لتلك السائدة فى مجتمع أصولى

فى االنتاج واالستهالك والمضاربة والنمو، كل شىء يشير إلى تراجع استراتيجى 
للنظام الكونى، ومراجعة فاجعة لقيمه، وتنظيم قسرى تفرضه الفوضى المطلقة، 

  )3(."ولكن من نوع يفرضه النظام نفسه، مستدخالً بذلك هزيمته الذاتية

                                           
Naim,Moises, Post-Terror Surprises, The Foreign Policy Magazine,          (1) 

September/October 2002. 
Maskaliunaite, Asta, Op.Cit.   (2) 
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ف باسم الحرب ضد اإلرهاب يشكل حالة خارجة عن القانون فإن ما يعر" 
وبسبب ما يحمل من . الدولي الذي تناول أشكال الحروب التقليدية والحروب األهلية

فهذه األزمة تعيد . ضبابية فهو يدخلنا في مرحلة عبثية يصعب التكهن بمجاهيلها
  . االعتبار بقوة لمفهوم األمن على حساب الحرية

ف في العلوم اإلنسانية، األمن ليس حالة، وإنما عالقة بالذات وكما هو معرو
عالقة، ال يمكن أن تبنى في ال مثل هذه. واآلخر، عالقة مع العالم وتصور لهذا العالم

وعندما يكون هذا هو الحال، وتعلن حالة الطوارئ . حالة طوارئ وبعقلية الطوارئ
ي صغير، فإن هذا اإلعالن على الصعيد العالمي وليس فقط في جدران كيان سياس

يعني اإلنتاج الواسع لثقافة الطوارئ، وثقافة الطوارئ هي الثقافة القائمة على 
 الثقافة االستثنائي حعناصر األمان واالطمئنان ورفض االختالف وتكاليفه، فشب

وإنما  .الطابع ليس فقط مغيبا لملكة التفكير باعتبارها مكلفة في الوقت والجهد
 مثل التبسيط والتعبئة واالنفعال، أي مولدات التطرف األساسية عند مؤصل لعناصر

   .أدورنو وهوركهايمر وكل الباحثين الذين درسوا الفاشية بعمق

لو أخذنا كمثل على العالقة بين اإلنسان واإلرهاب ما يحدث منذ خمس و
نالحظ أن كوكبنا يعيش على نظم إعالن " الحرب على اإلرهاب"سنوات فيما يسمى 

وبالتالي حالة تكوين أشباح  .حالة حرب مفتوحة وغير واضحة األهداف والمعالم
فقد سمحت . ضرورية لجعل الهيمنة مسألة مقبولة تحت ظالل الخوف من المجهول

هجمات سبتمبر بإعطاء الغطاء القانوني وتحقيق التحالف الضروري لفرض سياسة 
ا وبينها وبين عدوها المستهدف في هيمنة غير متكافئة بين الواليات المتحدة وحلفائه

  )1 ( ".كل حالة
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فاإلرهاب أصبح من هنا عامل تهديد لحقوق ومكتسبات لم تفتأ العولمة خطاباً " 
وإلى حد ما فى الممارسة تدافع عنها وتقدسها، حقوق التنقل، حقوق المتاجرة، 

ب اإلرها. حقوق الكسب، حقوق التعبير، وحقوق الخصوصية الذاتية والجماعية
تحطيم لهذه الحقوق، لكنه أيضاً وقبلها جميعاً، تحطيم للحق فى الحياة وللحق فى 

  )1(."العيش اآلمن

ومن حقنا أن نشك أيضاً فى أن مطاردة اإلرهابيين فى كل االتجاهات والتى 
تعلنها واشنطن كهدف نهائى لهذه الحرب التى يبدو أنها بال نهاية، لن تحدث 

  . على الحريات الرئيسيةانزالقات  خطرة واعتداءات

 مادام من المسلم – مع المفكر الفرنسى رامونيه –ذلك أن بوسعنا أن نتساءل 
 سبتمبر قد فتحت فترة جديدة فى التاريخ المعاصر، عن طبيعة ١١به أن أحداث 

والحقيقة أن . الدورة األخرى التى أغلقتها هذه األحداث وعن النتائج المترتبة عليها
 مع سقوط سور برلين، ١٩٨٩ نوفمبر ٩تهى اآلن، كانت قد بدأت فى الحقبة التى تن

  .١٩٩١ ديسمبر ٢٥واختفاء االتحاد السوفيتى فى 

اإلشادة بالنظام : وتتمثل السمات المميزة الرئيسية لهذه المرحلة فيما يلى
وفى السياسة الداخلية . الديمقراطى، واالحتفاء بدولة القانون، وتمجيد حقوق اإلنسان

ارجية، صار هذا الثالوث الحديث نوعاً من الواجب اإللزامى الحاسم الذى يتم والخ
، بهذا الصدد، عالمة على ٢٠٠١ سبتمبر ١١استدعاؤه بصورة متواصلة، وكان 

  .قطيعة نهائية مع هذه المرحلة

وباسم الحرب العادلة ضد اإلرهاب، يبدو أن كل هذه األفكار السخية قد تم 
تترك قيم كانت توصف حتى عهد قريب بأنها من أساسيات وخلسة، . نسيانها فجأة

وتشهد على هذا عاصفة هوجاء من التدابير القاتلة للحريات التى . المشهد السياسى
  .اعتمدتها الواليات المتحدة
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فمنذ غداة الهجمات، أقيمت هناك محاكم استثنائية، ونجح وزير العدل جون 
 يسمى القانون الوطنى، يسمح للسلطات أشكروفت فى إقرار قانون لمكافحة اإلرهاب

باعتقال المشتبهين األجانب لفترة غير محدودة تقريباً، وترحيلهم واعتقالهم فى 
زنازين انفرادية، وفرض الرقابة على بريدهم ومحادثاتهم التليفونية، واتصاالتهم 

  .عن طريق االنترنت، وتفتيش منازلهم دون أذن قضائى

مريكية العادية مختصة تماماً، قرر الرئيس جورج وعلى حين أن المحاكم األ" 
 ، انشاء محاكم عسكرية ذات اجراءات خاصة لمحاكمة ٢٠٠١ نوفمبر ١٣بوش فى 

وقد ذهب مسئولون فى وكالة التحقيقات الفيدرالية إلى . األجانب المتهمين باإلرهاب
تى حد اقتراح ترحيل بعض المتهمين إلى بلدان صديقة ذات نظام ديكتاتورى ح

وقد جرت المطالبة . تستطيع الشرطة المحلية استجوابهم مستخدمة طرقاً فظة وفعالة
 CNNوعلى قناة . باللجوء إلى التعذيب بصورة علنية على أعمدة المجالت الكبرى

التعذيب ليس حسناً، غير أن : كان المعلق الجمهورى توكر كارلسون صريحاً جداً
كما قام . فى بعض األحوال أهون الضررينكما أن التعذيب يكون . اإلرهاب أسوأ

ستيف تشابمان المحرر فى شيكاجو تريبيون بالتذكير بأن دولة ديمقراطية مثل 
  !!.من المعتقلين الفلسطينيين % ٨٥إسرائيل ال تتردد عن ممارسة التعذيب على 

ولكى ال يكون من الممكن محاولة القيام بأى مالحقة ضد العسكريين 
 العمليات الجارية فى الخارج، تبدو واشنطن معارضة بشدة ألى األمريكيين نتيجة

وهذا هو السبب فى أن . تصديق على االتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية
الذى يسمح للواليات ) ASPA(مجلس الشيوخ أقر قانون جنود الجيش األمريكى 

 الغزو العسكرى لبلد  التى يمكن أن تذهب إلى حد–المتحدة باتخاذ التدابير القصوى 
 الستعادة كل مواطن أمريكى مهدد بالتقديم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية –

  )1 ( ".فى المستقبل
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بعض المبادرات الحالية التى تناقش أو " وفى إطار الحرب على اإلرهاب فإن 
فبعض . تطبق قد تستعمل لكبح حقوق اإلنسان األساسية، ولقمع المعارضة الداخلية

تعريفات اإلرهاب قيد المناقشة تعتبر واسعة جداً، بحيث يمكن أن تستعمل لتجريم 
أى أحد غير مرغوب فيه من أولئك الذين فى السلطة، وتجرم الممارسة السلمية 

وعلى صعيد السياسة الخارجية، ... والشرعية للحق فى حرية التعبير واالجتماع 
حدة ستكون قادرة على استغالل الحرب على هناك قلق متزايد من أن الواليات المت

اإلرهاب لمتابعة سياساتها العدوانية والتى انتقدت سابقاً من العديد من الشعوب 
حرب العراق كانت مجرد مثال واحد من بين أمثلة أخرى، فالقلق من ... األخرى 

اإلرهاب كان يستعمل لتبرير شن حرب ضد العراق، على الرغم من أنه بدا أن 
هناك قلق أن الحرب على اإلرهاب ستؤثر ...  اإلرهاب هنا ليست حقيقية صالت

فالحرب . أيضاً على كل أولئك الذين يعملون بأمانة للسالم والعدالة االجتماعية ككل
على اإلرهاب والحرب على العراق شجعت موجة جديدة من انتهاك حقوق اإلنسان 

  )1(."ول أعمال قمعيةوالعديد من الحكومات تتابع بشكل مفتوح جدا... 

ولصالح الحرب على اإلرهاب عززت بلدان مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، " 
وهذا ما يثير بالتالى قلق . إيطاليا، اسبانيا، فرنسا، وغيرها، تشريعاتها القمعية

المدافعين عن الحقوق العامة، فالحركة العامة لمجتمعاتنا التى كانت تتجه إلى احترام 
كما أن كل شىء يشير . اً للفرد ولحرياته، جرى وقفها بصورة وحشيةمتزايد دائم

  )2 (. "إلى أننا ننحرف من اآلن نحو دولة تغدو بوليسية أكثر فأكثر

  
  

                                           
Shah, Anup, Op.Cit.   (1) 
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إذا كانت اآلراء والمناقشات السابقة تقع ضمن المجموعة التى ترى أن 
 ومقوالتها وآلياتها، فإنه بالمقابل هناك اإلرهاب سيؤثر بالسلب على العولمة

مجموعة أخرى من اآلراء ترى أن اإلرهاب على العكس من كل ما سبق سوف 
يقوى العولمة ويعزز من عملياتها وآلياتها، وأنه بقدر ما خلقت العولمة لإلرهاب 

  .بنيته المادية، فإنه بدوره فتح لها سبل االنتشار والتوسع والهيمنة

بعد صدمة نجاح الهجمات، فإن عمليات االقتصاد " حللون أنه فقد ناقش الم
والفاعلون الدوليون ومؤسسات العولمة سوف تتكيف مع . ستعود إلى عملها المعتاد

وعمليات التكامل العالمى سوف تستمر بالرغم من أنها . اإلجراءات األمنية المشددة
 يبدو أنها توقفت وشكلها فعملية العولمة ال... ربما تكون بسرعة أبطأ بعض الشىء 

على العكس من ذلك، . ليس مختلفاً كثيراً عن المعروف قبل هجمات سبتمبر أيضاً
إن العالم يجتمع حول . فتأكيد هيمنة الواليات المتحدة وصل مؤخراً ألبعاد رائعة

الواليات المتحدة فى معركتها ضد اإلرهاب والذى يعنى أيضاً اإلقرار بموقعها 
  )1(."عالمالمهيمن فى ال

فلن تزد حرب القوة الكبرى فى العالم، على الدول والشعوب " وهكذا 
والثقافات، إال قوة واستقواء، ليس فقط فى الزمن المنظور، بل أيضاً على المدى 

إذ لن تثنيها أحداث سبتمبر عن عزمها توسيع فضاء العولمة بما يضمن لها . الطويل
ولن . مريكى فى االنتاج واالستهالك والعيشالسيطرة والهيمنة وصيانة النموذج األ

 دون توجهها الحثيث بجهة فرض تتحول خصوصيات الثقافات وتباين السلوكيا
ولن تتوان فى توظيف حربها . نمط تمثلها لالقتصاد والسياسة والمجتمع وغيرها
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 قد يكون من – من وجهة نظرها –) ال عقالنى(على اإلرهاب لضرب أى نموذج 
التى تمثل صلب الديمقراطية الليبرالية وأداتها ) القيم العقالنية(لتهديد شأنه التطلع 

  )1(."اإلجرائية

. العولمة مازالت هنا" ورغم كل ما أحدثه اإلرهاب من دمار وفزع، فإن 
 –االقتصاد األمريكى ... التجارة العالمية وتدفق االستثمار يتعافيان بسرعة 

 أثبت مرونة كبيرة للدمار الهائل قرب –ية الضعيف من الظروف المنهكة قبل الحال
 لم تتجه – بينما هى هشة أيضاً –وبقية اقتصاديات العالم الرئيسية . وول ستريت

فكوريا الجنوبية وتايالند والمكسيك . نحو االنهيار كما خشى العديد من الخبراء
ل  تعافت بشك– بعض البلدان التى تحطمت بشكل مشهور فى التسعينيات –وروسيا 

أسرع من المتوقع، حتى أن اقتصادياتها اآلن تتكامل بدرجة أكبر من بقية دول 
إن ما يتمدد مدفوناً فى موقع مركز التجارة العالمى ليس العولمة، ولكن ... العالم 

تعريفها البسيط كأعظم تدفق دولى من الرأسمال أو التقنية، باعتبار وجهة النظر 
جرد اختزال للتجارة الدولية واالستثمار أو ما تفعله المتبناة بشكل واسع أن العولمة م

   )2(."الشركات متعددة الجنسيات

باختصار، العولمة قادرة على تجاوز محنتها التى فرضها عليها اإلرهاب، 
  .لتعود أقوى تأثيراً وأكثر فاعلية وأوسع نفوذاً

                                           
   :فى اإلرهاب والعولمة ونهاية التاريخ، مقال منشور على موقع يحيى اليحياوى، )1(
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كل ما عرضناه فى ثنايا هذا الباب العالقة الوطيدة بين اتضح لنا من خالل 
اإلرهاب من جهة والعولمة من جهة أخرى كظاهرتين كونيتين، أدى امتزاجهما إلى 
ظهور شكل جديد من اإلرهاب هو اإلرهاب العولمى الذى كتب شهادة ميالده يوم 

  . فى أحداث واشنطن ونيويورك اإلرهابية٢٠٠١ سبتمبر ١١الثالثاء 

ا ظهر لنا بما ال يدع مجاالً للشك أن العولمة الحالية ما هى إال نوع من كم
أنواع الهيمنة والسيطرة التى تمارسها القوى الغربية بقيادة الواليات المتحدة 
األمريكية، المتربعة على عرش القوة العسكرية والسياسية واالقتصادية 

 –بها من قهر واستغالل والتكنولوجية فى العالم، وأن هذه العولمة وما يصاح
 هى التى مهدت الطريق لإلرهاب وأمدته بالدوافع والخلفيات –سياسى واقتصادى 

التى ظهر عليها، كما أنها أيضاً هى التى أمدته بأدواته التكنولوجية والتقنية، 
  .وأوصلته إلى أقصى ما وصل إليه من قوة وعنف وخداع فى التاريخ كله

  . سؤال يبدو مشروعاً، ويطرح نفسه بإلحاحوفى نهاية هذا الباب يتبقى

ما هو مستقبل العالقة بين اإلرهاب والعولمة فى ضوء عالقتهما التبادلية 
وتأثيرهما المتبادل كل على اآلخر؟ هل سينجح اإلرهاب فى تقويض عرش 
العولمة، وزعزعة أركانها، ودفعها إلى مراجعة نفسها، لتكون أكثر إنسانية وعدالً، 

 وظلماً؟، أم ستفلح العولمة بقوتها وآلياتها ونفوذها القاهر فى اقتالع وأقل قهراً
  اإلرهاب من جذوره، وتدمير قواه، وتفكيك منظماته، والقضاء على أفراده؟

الحقيقة أن اإلجابة عن هذه التساؤالت من الصعوبة بمكان؛ إذ أنه كما أسلفنا، 
امل، كما أنها فى نفس الوقت فإن العالقة بين اإلرهاب والعولمة عالقة توحد وتك

  .عالقة تضاد وتنابذ
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فالعولمة بشكلها الحالى لن تمنع اإلرهاب، بل إنها سوف توفر له الوقود الكافى 
لمزيد من االشتعال، كما أن اإلرهاب بوجهه العولمى الذى ظهر به فى أحداث 

هر بهذا سبتمبر اإلرهابية، إنما يؤكد على أهمية وجود العولمة التى لوالها ما ظ
الشكل الرائع والمروع، فبقدر ما خلقت العولمة لإلرهاب بنيته المادية التى أحسن 
استغاللها، بقدر ما فتح اإلرهاب للعولمة سبل االنتشار والتوسع، خاصة فى ضوء 
الحرب التى تشنها القوة العظمى وحلفاءها على اإلرهاب، وتتخذ منها ستاراً لتوسيع 

  ).األمركة(الية أو إذا أردنا الدقة رقعة العولمة النيوليبر

ونحن نميل إلى األخذ بالرأى القائل أن اإلرهاب لن يضعف العولمة ولكنه 
إذا كانت آثار الحادى عشر من سبتمبر تؤكد أى " على العكس سيقويها، وأنه 

  )1(."شىء، فإنها تشير إلى قوة العولمة وطبيعتها المعقدة والمتعددة الوجوه

ة يمكن مناقشة أن اإلرهاب له تأثير على العولمة، ولكن على وكنقطة نهائي" 
عكس ما هو مقصود بالضبط، فبدالً من أن يضعف موقع القوة القيادية فإنه فى 

لذلك يمكن مناقشة أننا ندور فى حلقة مفرغة، حيث شكل العولمة . الحقيقة يعززه
نوع من العولمة الذى نشهده يحدث إرهاباً، واإلرهاب نفسه يفرض تماماً هذا ال

  )2(."مستنداً على هيمنة الواليات المتحدة

وهكذا سنظل ندور محبوسين فى هذه الدائرة المفرغة، حتى تتغير الساحة 
الدولية بظهور قوى جديدة فاعلة على المستوى العالمى تغير من شروط اللعبة 

  : هذه القوى قد تكون. وتكسر هذه الحلقة المفرغة

، والتى تمثل نوعاً من قوى التمرد ضد المظالم ولمةالحركات المناهضة للع
وأشكال الالمساواة والكوارث التى فجرتها فى كل مكان تقريباً من العالم تجاوزات 

وقد أعلنت هذه القوى عن نفسها رسمياً فى اجتماعها األول . الليبرالية الجديدة

                                           
Ibid.   (1) 

Maskaliunaite, Asta, Op.Cit.   (2) 
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، فى ٢٠٠١ناير  ي٣٠ إلى ٢٥بمدينة بورتو أليجرى جنوب البرازيل فى الفترة من 
نفس لحظة انعقاد المنتدى االقتصادى العالمى الذى يضم قادة العولمة من سادة 
العالم الجدد فى منتجع دافوس بسويسرا، لتعلن هذه الحركات رفضها للعولمة 
المتوحشة الحالية، وتصميمها على السعى بروح ايجابية بناءة لطرح إطار نظرى 

ن نوع مختلف، عولمة أكثر إنسانية وتضامناً وعملى يسمح بالتطلع إلى عولمة م
  .وبالضرورة أكثر عدالً

 والمرشحة لمنافسة الواليات المتحدة بعض الدول الكبرى الصاعدةأو قد تكون 
، وأيضاً )كاالتحاد األوربى (كيان سياسى اقتصادى، أو )كالصين وكوريا الشمالية(

 للقطب األوحد على  كقطب جديد منافسقوى اإلرهابقد تكون هذه القوى هى 
  .الساحة الدولية

وفى حالة هذا االحتمال األخير فإن النتائج سوف تكون رهيبة ومفزعة، 
 الدامية باعتبارها كانت تنتمى إلى الزمن ر سبتمب١١وساعتها سيتذكر العالم أحداث 

  !!. بل أنه سيتحسر على هذه األيام وعنفها الرقيق – كما يقول دريدا –الطيب 

  

  
  



  ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a ١٥١

  

  
  

  
  
  
  
  
  

@ @
sÛbrÛa@lbjÛa@ @

  
  
  

�<א����
�א��א��
���א�������� �

  
  

Þëþa@Ý—ÐÛa@Z@òíbèäÛa@òía‡iAA@ @

óãbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@óØí‹ßþa@Ý“ÐÛa@pbĐ«@AA@ @

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@Z_lbçŠ⁄a@òèuaìß@åØº@Ñî×@ @

  
  



  ١٥٢ ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a  

  



  ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a ١٥٣

  

� �

� �

� �

� �

� �

� �
إن الواليات المتحدة األمريكية تُخضع العالم كما لـم تفعـل أيـة              �

وللمرة األولى فى تاريخ البشرية     . ريخ البشرية امبراطورية فى تا  
  .يغدو العالم خاضعاً لسيطرة قوة فائقة واحدة
���א����/�א
�	��א���������א�� �

  
عندما تطغى القوة وتتجبر تتحول إلى قوة غاشمة، تدفع أصحابها           �

إلى الغطرسة فى التعاطى مع غيرهم فى العالم، ويحصدون بسبب          
  .الزمنذلك كراهية تتراكم مع 
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، انفردت الواليات المتحدة األمريكية بقيادة ١٩٨٩بتفكك االتحاد السوفيتى عام 
وبهذا االنفراد الذى تزامن مع انتهاء الحرب الباردة زال نظام القطبية الثنائية . العالم

  .وحل محله نظام القطب الواحد فى توجيه العالقات الدولية
وبالتحول إلى نظام القطب الواحد أصبحت فكرة االمبراطورية األمريكية واقعاً 
بعد أن كانت مجرد أحالم تراود األمريكيين عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، وما 
صاحبها من انبعاث لقوة أمريكا العسكرية واالقتصادية، وكانت القوة تقضى 

جت الواليات المتحدة ألكثر من نصف قرن واحتا. بسيطرة تالية للحضارة األمريكية
  .لكى تترجم األحالم ببناء امبراطورية جديدة تسيطر على العالم إلى واقع

إال أن وصول الرئيس األمريكى جورج بوش االبن وفريقه ممن أصبح يطلق 
عليهم وصف الصقور فى اإلدارة األمريكية الجمهورية، هو الذى كان عامالً حاسماً 

مبراطورية األمريكية، وسيادة الحقبة األمريكية فى المجال الدولى فى تدشين اال
  .واإلنسانى
وفى تحليلهم لصعود االمبراطورية األمريكية يعود بعض الباحثين إلى حالة " 

الواليات المتحدة كقوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية، وما صاحب ذلك من 
ية هذه الحرب أصبحت الواليات فبنها. جهود فى اتجاه بناء هذه االمبراطورية

المتحدة قوة عالمية تتمتع باقتصاد قوى مد حدوده إلى خارج القارة األمريكية، وقد 
مثل ذلك تحدياً ألوروبا واليابان واالتحاد السوفيتى السابق والصين، حتى أن 

ولم يتوقف . المؤرخ الشهير أرنولد توينبى وصف القرن العشرين بالقرن األمريكى
قوة األمريكية عند حدود اكتساح االقتصاد والتجارة العالميين، وإنما توافرت نمو ال

وثقافياً . لها قوة عسكرية ضخمة بما جعلها القوة العسكرية األولى فى العالم
. أصبحت اللغة اإلنجليزية من خالل القوة األمريكية سياسياً واقتصادياً لغة العالم

  . إلى كل الشعوب بامتداد قارات العالمومعها تدفقت رموز الثقافة األمريكية
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وبانهيار االتحاد السوفيتى أصبحت الواليات المتحدة القوة العظمى الوحيدة 
وقد مثل هذا االنهيار انتصاراً اقتصادياً وثقافياً ألمريكا على . وآخر االمبراطوريات

 فقد. غريمها الشيوعى الذى خاض معها حرباً باردة امتدت ألكثر من نصف قرن
انهارت معه الشيوعية كأيديولوجية اقتصادية وسياسية، وانتصرت الرأسمالية لتعلن 

كما انهارت معه الشيوعية كثقافة وحلت . نهاية التاريخ على حد قول فوكوياما
  .محلها تدريجياً األمركة كثقافة مهيمنة على العالم

د ما بعد وزادت الواليات المتحدة على ذلك بأنها قفزت سريعاً إلى االقتصا
الصناعى المتمثل فى ثورة المعلومات وتكنولوجيا المعرفة وصناعات االتصاالت 
المختلفة، وهى النقلة النوعية التاريخية فى حركة االقتصاد العالمى باعتبارها هى 

  .مستقبل البشرية
وبنهاية القرن العشرين كانت الواليات المتحدة هى القوة العظمى الوحيدة 

تفوق االقتصادى والتجارى والعسكرى والتكنولوجى، وامتدت شبكة عالمياً، ذات ال
عالقاتها فى كل هذه المجاالت لتشمل العالم كله، وجاء القرن الحادى والعشرين 

  )1(. "ليجعل من الحلم األمريكى حقيقة
أن الواليات " ومع بداية األلفية الثالثة أصبحت الحقيقة التى ال شك فيها 

. سيطر على العالم كما لم تفعل أية امبراطورية مطلقاً من قبلالمتحدة األمريكية ت
السياسى، واالقتصادى، : فهى تمارس سيطرة ساحقة فى خمسة مجاالت تقليدية للقوة

وللمرة األولى فى تاريخ البشرية يغدو العالم . والعسكرى، والتكنولوجى، والثقافى
  )2(. "خاضعاً لسيطرة قوة فائقة واحدة

                                           
  ٢٤-٢٣ص ص . عبد العاطى محمد، مرجع سابق.  د)1(
  ٩ص.  ابنياسيو رامونيه، مرجع سابق)2(
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أمريكا تخضع العالم كما لم تفعل أية امبراطورية فى تاريخ " من الواضح أن 
، ألم تقترح واشنطن بناء نظام ١٩٩١وبعد انتصارها فى حرب الخليج فى . البشرية

عالمى جديد مصنوع على صورتها ؟ لقد أعلن الرئيس جورج بوش األب فى ذلك 
اليات المتحدة مدعوة إلى قيادة العالم للخروج من الحين بنبرات نبوئية أن الو

  )1(. "ظلمات وفوضى الديكتاتورية نحو وعد أيام أفضل
ومنذ تربعها على عرش العالم قامت االمبراطورية األمريكية برفع شعار 
مؤداه أنها تحمل رسالة نشر الحرية والديمقراطية والرخاء لكل شعوب العالم فى 

إلسالمى باهتمام متزايد مقارنة بغيره فى هذا االتجاه، كل مكان، وخصت العالم ا
وتحديداً فى مسألة الحرية والديمقراطية، حيث انطلقت من تقدير معين هو أن العالم 
اإلسالمى يفتقد بطبيعته للحرية والديمقراطية، ومن واجب الواليات المتحدة أن 

  .تتدخل فيه لتغرس هذه القيم التى يفتقدها
 التى تنفذ هذه الرسالة بدت متناقضة مع نفسها إلى حد كبير ولكن السياسة" 

منذ بداية األلفية الثالثة، حيث لم يتحقق فعالً ما جاء فيها فيما يتعلق بأن الواليات 
فما حدث هو أنها . المتحدة ستعمل مع اآلخرين وليس منفردة لتحقيق هذه الغاية
اؤها فى أوروبا وليس تحركت منفردة وبشكل قسرى ضد الجميع بمن فيهم حلف

وبات اختالق الخطر سمة رئيسية فى هذه السياسة لتبرير . العالم اإلسالمى وحده
كما باتت الدعوة إلى تعليم اآلخرين الحرية والديمقراطية تدخالً . هيمنتها على العالم

وكانت الحرب على أفغانستان ثم العراق . سافراً واستفزازياً فى حياة الشعوب
ين على السياسة الجديدة فى عهد االمبراطورية األمريكية بكل مسرحين شاهد

بل وفيما . تناقضاتها واألزمات التى سببتها على صعيد األمن والسالم الدوليين

                                           
  ٧٩ص.  المرجع السابق)1(
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يتعلق بنظام األمن الجماعى ودور الواليات المتحدة، ففيها جميعاً كانت الكلمة 
ى رأى أو نصيحة حتى للواليات المتحدة وحدها التى صمت آذانها عن االستماع أل

  )1(. "من أقرب أصدقائها

وهكذا أصبحت المنظمات الدولية الشرعية، وعلى رأسها منظمة األمم المتحدة، 
أشبه بالحكَم الذى يخضع  " - كما أسلفنا –فى ظل الهيمنة االمبراطورية األمريكية 

 على ظهر وفى كل مكان تقريباً. لتأثير العضو األقوى واألكثر تشدداً فى النادى
الكوكب، صارت جدارة األمم المتحدة باالحترام قريبة من درجة الصفر، وغدت 
متهمة بالكيل بمكيالين عندما يتعلق األمر بتقييم مشكالت العالم، وفقاً لما إذا كان 

  )2(. "أحد األطراف حليفاً أم خصماً للواليات المتحدة
هو )  فهو ضدنامن ليس معنا( كان شعار ٢٠٠١ سبتمبر ١١وبعد أحداث 

فاتحة عهد تقنين الهيمنة االمبراطورية للواليات المتحدة األمريكية، حيث لم تعد 
تكتفى باستعراض قوتها االقتصادية والعسكرية والثقافية والتكنولوجية، وإنما انتقلت 
إلى مجال إصدار األوامر للدول المختلفة والتى عليها أن تنفذ فوراً، ال فرق فى ذلك 

  .ؤها األقربين وبين أى دولة أخرى فى العالمبين حلفا
 بعنوان ٢٠٠٢ سبتمبر ٢٠وجاءت الوثيقة التى أصدرها البيت األبيض فى 

والتى وقعها الرئيس جورج بوش بنفسه، ) االستراتيجية األمريكية لألمن القومى(
ويؤكد هذا . " لتعلن على العالم رسمياً بداية حكم االمبراطورية األمريكية للعالم

المقدمة التى وقع عليها بوش، والتى زعم فيها أن الواليات المتحدة األمريكية 
وحدها المسئولة عن أمن العالم وحريته، بل أنها هى مصدر القيم الوحيد، ولذلك 
ستعمل على تسييد قيمها فى كل أرجاء العالم من خالل عملية تغيير واسعة المدى 

  )3(. "سياسية واقتصادية واجتماعية
                                           

  ٣١-٣٠ص ص . عبد العاطى محمد، مرجع سابق.  د)1(
  ١٦٤ص.  ابنياسيو رامونيه، مرجع سابق)2(
  ٣٧١ص.  السيد يسين، الحرب الكونية الثالثة، مرجع سابق)3(
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أول رد فعل نقدى لهذه االستراتيجية، نشر الكاتب الصحفى األمريكى وفى 
فى ) إعادة النظر الجذرى فى العالقات الدولية(المعروف وليام باف مقالة بعنوان 

 مؤكداً أن هذه الوثيقة بمثابة إلغاء ٣/١٠/٢٠٠٢جريدة الهيرالد تريبيون عدد 
ولية منذ اتفاقية وستفاليا عام ضمنى لنظام الدولة القومية الذى حكم العالقات الد

، والتى اعترفت بالسيادة المطلقة للدولة، وبالمساواة القانونية للدول باعتبار ١٦٤٨
  . ذلك أساساً للنظام الدولى

ويقرر باف أن وثيقة األمن القومى األمريكى الجديدة تعد انقالباً جذرياً فى 
قد قررت أنها لن تحترم مبدأ النظام الدولى، فهى تشير إلى أن الواليات المتحدة 

السيادة المطلقة للدول، لتحقيق أهداف األمن القومى األمريكى، والذى تجعل فيه 
كما تقرر الوثيقة أيضاً أن حكومة . األمن القومى لكل الدول األخرى تابعاً له

الواليات المتحدة وحدها هى التى إذا ما قررت أن أى دولة تمثل خطراً محتمالً 
المستقبل يحق لها التدخل بشكل استباقى فى هذه الدولة للقضاء على عليها فى 

وهذه المبادرة األمريكية تهدف فى الواقع . التهديد، ولو كان ذلك بتغيير نظام الدولة
  )1(. "إلى تجاوز المبدأ المطبق حالياً فى العالقات الدولية وهو الشرعية الدولية

يات المتحدة األمريكية أصبحت وبناء على ذلك، يتضح لنا بجالء أن الوال
مصممة على فرض هيمنتها االمبراطورية على سائر أرجاء المعمورة، من خالل 
خلق نظام عالمى جديد، تنفرد فيه بالقيادة والسيطرة، نظام جديد يعاد فيه ترتيب 
العالقات الدولية ومناطق النفوذ بحيث تكون فيه أمريكا هى اآلمر الناهى الوحيد 

  .له تابعاً لهاوالعالم ك
وألنه ما من شىء يختفى اختفاء كامالً من الوجود، وألنه ليس هناك شىء 
جديد تمام الجدة، فإنه من المنطقى أن يكون هناك بعض األشياء القديمة التى 

  . استمرت موجودة فى ظل النظام العالمى الجديد بقيادة االمبراطورية األمريكية
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  : أهم هذه األشياء فيما يلىل أمينالدكتور جاليلخص المفكر المصرى 
 غلبة المصالح االقتصادية وقيامها بدور أساسى فى تشكيل السياسات :أوالً

 استعداد الطرف األقوى الرتكاب أبشع األعمال إذا وجدها :ثانياً. والعالقات الدولية
عن  الميل المستمر إلى الزعم بغير الحقيقة فى الحديث :ثالثاً. الزمة لتحقيق أهدافه

األهداف المتوخاة، أو عن الوسائل التى يجرى اتخاذها لتحقيق هذه األهداف، فعندما 
تكون األهداف المتوخاة مادية بحتة، وتتعارض مع أبسط مبادئ العدل كما يفهمها 
معظم الناس، وعندما تكون الوسائل المتبعة لتحقيقها متعارضة بدورها مع أبسط 

نية، فإن اللجوء إلى الخداع والتمويه يصبح بدوره المبادئ األخالقية والقيم اإلنسا
شيئاً الزماً وضرورياً ال تزول الحاجة إليه فى ظل أى نظام عالمى جديداً كان أو 

  .قديماً
البد أن نتوقع أن يكون لنفس هذا الغرض " ويؤكد الدكتور جالل أمين أنه 

رهاب، او حقوق اإلنسان، أو القضاء على اإل: األخير استخدام شعارات مثل
كذلك ال يجب أن . الخ..استئصال مصادر انتاج األسلحة ذات الدمار الشامل 

نستغرب أن تخترع أحداث قد تضفى المشروعية على استخدام وسائل ال يمكن أن 
والتاريخ ملئ بهذه األحداث التى تم ترتيبها لهذا . يقبلها الضمير العام بسهولة

ه أو استغالله، والبد أن نتوقع أن يستمر الغرض ونُسبت إلى الطرف المراد اخضاع
استخدام هذه الصورة من صور التمويه طالما استمرت األهداف المتوخاة والوسائل 

  )1(. "المتبعة لتحقيقها على هذا المستوى من الالأخالقية
: ومن البديهى أن يجرنا هذا الكالم إلى تساؤل يفرض نفسه على عقولنا بإلحاح

تمبر اإلرهابية مؤامرة دبرتها الواليات المتحدة األمريكية  سب١١هل كانت أحداث 
  !لتتخذها ذريعة ومسوغاً لفرض هيمنتها االمبراطورية على العالم ؟
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إن الذى أقصده باختراع : " يفسر لنا الدكتور جالل أمين حديثه السابق قائالً
وافع الحقيقية، ولتبرير استخدام وسائل غير أحداث بغرض التمويه واخفاء الد

مشروعة، هو ما جرت عادة القائمين بهذا التمويه على تسميته بالمؤامرة، كما 
جرت العادة على وصف أى محاولة لكشفه وفضحه بنظرية المؤامرة،  وهذا 
الوصف نفسه ال يخرج بدوره عن عملية التمويه والخداع، لاليحاء بأن كل من 

كك فى صدق الشعارات المعلنة، أو فى حقيقة األحداث التى تم يحاول أن يش
اختالقها وترتيبها، إنما يعانى من مرض عضال أقرب إلى المرض العقلى أو 
النفسى الذى يجعله يرى وراء كل حادث مؤامرة، ويرفض تصديق أى شىء يسمعه 

وسيلة ) نظرية المؤامرة(ومن ثم يصبح إطالق وصف . ولو كان هو الحقيقة كاملة
إلخافة أى شخص من أن يحاول أن يستخدم عقله لفك الطالسم والرموز، وإلزالة 
التناقض بين األقوال والشعارات التى يسمعها وبين ما يراه بعينيه، ولمنعه من أن 
يحاول تقديم تفسير منطقى لمجرى األحداث يتفق مع ما يعرفه من حقائق التاريخ 

  )1(. "و تحكم العالقات الدوليةوحقيقة الدوافع التى تحرك البشر أ
 سبتمبر ١١هل كانت أحداث : إذاً، فليس هناك ما يمنع من التفكير والتساؤل

من الميالين إلى التبسيط من يسارع إلى اإلثبات، .. اإلرهابية محض مؤامرة ؟ 
والحقيقة أن القضية معقدة ومتشابكة وضبابية إلى حد . ومنهم من يسارع إلى النفى

  .لح معه التبسيط وال التسطيحكبير ال يص
والواقع الفعلى يؤكد أن الفاعلين الحقيقيين، من قادة تنظيم القاعدة، قد اعترفوا 
هم أنفسهم بأنهم وراء هذا الحدث، بل أضافوا إلى االعتراف الفخر والمباهاة، ومن 

  .اقترف ثم اعترف ال يجوز الدفاع عنه بحال من األحوال
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 بفعلته، إال أن هناك العديد من األدلة والشواهد ولكن، ورغم اعتراف الفاعل
فى الموضوع، حيث يعتقد ثالثة أرباع ) مؤامرة(التى تؤكد وبقوة وجود شبح 

 سبتمبر اإلرهابية سكتت عنها، إن لم ١١العرب والمسلمين على األقل، أن عمليات 
فسها، تكن ساعدت فى التخطيط غير المباشر لها المخابرات المركزية األمريكية ن

على غرار ما حدث فى اليابان عندما ضرب األسطول األمريكى فى قاعدة بيرل 
، ليكون ضربها مبرراً ٧/١١/١٩٤١هاربور العسكرية األمريكية فى صبيحة يوم 

  .إلعالن أمريكا الحرب على اليابان واستعمال القنبلة الذرية فى هيروشيما
يقة أو بأخرى فى تبرير غزو فقد أتت تفجيرات سبتمبر لتؤدى الدور نفسه بطر

ومن . الواليات المتحدة للعالم اإلسالمى وللخليج العربى عبر بوابة العراق المستباح
ثم القضاء على االنتفاضة الفلسطينية التى باتت تهدد بشكل ال يقبل الجدل، ليس أمن 
اء إسرائيل فحسب، وإنما وجودها ومهمتها فى المنطقة العربية، وكذلك بالجملة القض

على هذه الصحوة اإلسالمية القومية المتنامية، والتى تمد االنتفاضة على األقل 
  .بالدعم المعنوى البالغ األهمية

لمصلحة صحف )  رايد١إبسيوس(وقد أظهر استطالع للرأى أجراه معهد 
 أن واحداً من كل خمسة كنديين ١٢/٩/٢٠٠٦مجموعة كنوست الكندية ونشر فى 

 سبتمبر دبرتها مجموعة نافذة من مسئولين أمريكيين ١١يعتقدون أن اعتداءات 
  !بارزين، وأن هذه المجموعة تقوم حالياً بحماية أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة 

 سبتمبر، الذي صدر بعد أكثر من ثالث سنوات من ١١وكان تقرير أحداث 
دام  للتشكيك، بل واالستنتاج بأن ثمة مؤامرة وذرائع الستخاألحداث موضعاً

األحداث وافتعالها من أجل حرب الحتالل دول والسيطرة على العالم وتحقيق 
ريفين، الذي جيعتقد ديفيد راي  و.مصالح للشركات النفطية والصناعية الكبرى

، أصدر كتابا في مناقشة التقرير، أن اللجنة المكلفة بإعداده لم تكن تدير تحقيقاً فعلياً
عة التقرير وفحص النتائج المستمدة من الدالئل وثمة أسباب برأيه تدعو إلى مراج

 قدمت ١١/٩وقد صرح عدد من أعضاء إدارة بوش علناً بأن هجمات . المتوفرة
  . عظيمةفرصاً
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كتب األكاديمي والمحلل األمريكي الالمع بول "  ٢٠٠٦  أغسطس١٤يوم وفى 
ج في معرض انتقاده سياسات إدارة الرئيس جور مان في النيويورك تايمزجكرو

ندرك اليوم أنه منذ البداية لم تر إدارة بوش ومعها حلفاؤها في  « :بوش االبن
رس أن تهديد اإلرهاب معضلة يجب حلها، بل سانحة سياسية يجب جالكون

هذا الرأي ليس جديداً، فقد سبق أن ظهر خالل السنوات الفائتة العديد و. »استغاللها
 المعنى عن محللين واستخباراتيين من المقاالت وصدر العديد من التعليقات بهذا

ولكن . ٢٠٠٤ أكتوبر ٢٥وساسة كبار منهم الرئيس السابق جيمي كارتر نفسه يوم 
 سبتمبر من تلقاء نفسها ١١ما يكتشفه العالم مع مرور كل يوم أنه لو لم تقع أحداث 

  )1(."لوجب تنظيم وقوعها
 دفاعات إعادة بناء( نشرت وثيقة بعنوان ١١/٩/٢٠٠١وقبل سنة من " 
 PNAC من قبل منظمة تسمي نفسها مشروع من أجل قرن أميركي جديد )أمريكا

وتطالب هذه المنظمة بزيادة  .ويقودها عدد من الشخصيات الرئيسية في إدارة بوش
اإلنفاق على األغراض العسكرية، ألن السالم األمريكي ينبغي أن يرتكز على 

لق، ويمكن لهذا التحول أن يحدث أساس آمن هو التفوق العسكري األمريكي المط
 مثل –حدث كارثي محفز (بشكل أسرع إذا تعرضت الواليات المتحدة األمريكية لـ

 قال الرئيس بوش وبعض مؤيديه إنها ١١/٩، وبعد حصول )بيرل هاربر جديدة
   !!)2(".شكلت بيرل هاربر جديدة

 السياسية ةللسمسر االرهابية العملية ضحايا دماء بوش دارةإ استثمرت" لقد 
 نظام القامة المبيت االستراتيجي برنامجها تنفيذ في االنطالق بهدف االوراق وخلط
 حتكاراتهاا ومصالح االقتصادية االستراتيجية مصالحها يخدم بزعامتها جديد عالمي

                                           
 سبتمبر المفصل الكارثى فى تعايش الحضارات، جريدة الشرق األوسط ١١ إياد أبو شقرا، )1(

  .١١/٩/٢٠٠٦اللندنية، عدد 
:  رايبة، المأزق األمريكى فى مكافحة اإلرهاب، مقال منشور على موقع إبراهيم غ)2(

www.aljazeera.net 



  ١٦٤ ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a  

 مبرياليةإلا دارةإ تسعى الذي البرنامج هذا .الجنسيات ومتعددة القارات عابرة
 النمط نظمةأو السوفييتي االتحاد وتفكك انهيار منذ نياًكو لتجسيده مريكيةألا

 االقتصادي وحدألا القطب جبروت واحتكار الشرقية، وروباأ في السوفييتي
 كمنطقة استراتيجياً الهامة المناطق في وخاصة ،عالمياً الهيمنة لفرض والعسكري

 في لعدوانا ربابأل السماء من كهدية التفجيرات عملية جاءت وقد. وسطألا الشرق
 قبل مبرياليونإلا اتخذ ذاإف االستراتيجي، مخططهم تنفيذ في للبدء بيضألا البيت
 ذريعة والبلدان المناطق بعض في الشيوعية محاربة من السوفييتي االتحاد انهيار
 الحادي تفجيرات بعد نهمإف ة،والديمقراطي الحرية عن الدفاع باسم عدوانيتهم لتبرير
 رهابإلا ضد الكونية الحرب وأ رهابإلا محاربة من ااتخذو سبتمبر من عشر
  )1(".عالمياً للهيمنة مريكيةألا مبرياليةإلا االستراتيجية الخطة بتجسيد للبدء ذريعة

قد وفرت  هجمات سبتمبر" ويؤكد الكاتب الفلسطينى ياسر الزعاترة أن 
الق، لكن  فرصة االنطلخطاب المحافظين الجدد، أو لنقل لبرنامجهم المعد مسبقاً

 هو أن عدم وقوع تلك الهجمات، أو لنقل وقوعها بشكل آخر أقل قوة األكيد أيضاً
ودموية لم يكن ليغير في البرنامج المذكور الذي كان قد تبلور كفكرة منذ عام 

 في سياق ما عرف بمشروع قرن إمبراطوري أمريكي جديد، وقبله رسالة ١٩٩٧
  .١٩٩٦ائيلي بنيامين نتنياهو في العام المحافظين الجدد لرئيس الوزراء اٍإلسر

خالصة ذلك البرنامج الذي صاغه ليكوديو الصهاينة األميركان بالتعاون مع 
أصدقائهم من المسيحيين المتصهينين وتجار السالح والنفط هو ضرورة ضمان 
سيطرة الواليات المتحدة على العالم خالل القرن الجديد بسطوة القوة العسكرية، 

أ المشروع من العراق كمحطة إلعادة تشكيل منطقة الشرق األوسط على أن يبد
 إلى التمدد نحو آسيا الوسطى وحوض بحر والسيطرة على منابع النفط، وصوالً

  .قزوين

                                           
   .أحمد سعد، مرجع سابق )1(
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في األبعاد الكامنة كانت خلفية المشروع هي القناعة بأن هذا الوضع العربي 
 والهيمنة الصهيونية القائم على هزاله وضعفه ال يمكن أن يمرر مشروع التسوية

ما يعني ضرورة معلى الشرق األوسط، وأن مشروع أوسلو لن يحقق المطلوب، 
ونتذكر  .إعادة تشكيل المنطقة وتفتيتها على نحو يجعلها أكثر قابلية لتمرير المشروع

 هذا المخطط في هذا السياق ما عرف بدراسة هارفارد الشهيرة التي فضحت عملياً
  . اينة لحساب مصالح الدولة العبريةوتوجيهه من قبل الصه

  سبتمبر١١من هنا لم يتردد السيد جورج بوش بعد ساعات قليلة من هجمات 
في تحديد وجهته السياسية نحو أفغانستان ومن ثم العراق، حتى قبل أن يجزم أي 

 في األصل، والنتيجة هي أن البرنامج كان معداً .أحد بهوية من يقف خلف الهجمات
هو بالضبط ما يبرر الكثير من الشكوك التي ساورت البعض بشأن بل إن ذلك 

الهجمات عبر مقولة المستفيد منها، وعبر الحديث عن تواطؤ وربما تساهل في 
تعقب المشبوهين بتدبير الهجمات رغم توفر معلومات عن نيتهم تدبير عمليات 

أن األجهزة داخل الواليات المتحدة، األمر الذي ال يمكن استبعاده على قاعدة 
األمريكية ربما اعتقدت بأن هناك عملية تلوح في األفق يمكن استثمارها، من دون 

 ١١ أن تتخيل أنها ستكون مدوية كتلك التي ضربت الواليات المتحدة صبيحة
  )1(".سبتمبر

يل على احتمالية وجود مؤامرة هل الوقائع والشهادات السابقة كافية للتدل
   اإلرهابية ؟٢٠٠١ سبتمبر ١١وراء أحداث 

  .إليك المزيد من الوقائع والشهادات

عضو مجلس العموم البريطاني  -نشر مايكل ميتشر  ٦/٩/٢٠٠٣بتاريخ " 
تحت :  هذه الحقائق والوقائع المذهلة-٢٠٠٣ إلى عام ١٩٩٧ووزير البيئة من عام 

                                           
تحوالت الخطاب منذ هجمات سبتمبر، مقال منشور على .. ياسر الزعاترة،  أمريكا والقاعدة  )1(
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نه قد خطط أنعلم اآلن «: فقال).. الزائفة على اإلرهابأسطورة الحرب : (عنوان
ن أ: ومما ورد في وثيقة المخطط.. لمشروع القرن األمريكي منذ وقت مبكر

ن تعيق الدول الصناعية المتقدمة عن تحدي قيادتها العالمية، أالواليات المتحدة يجب 
جود العسكري ولقد حان الوقت لزيادة الو. أو التطلع إلى دور إقليمي أو عالمي
نه ينبغي على الواليات المتحدة أن تدرس مسألة أاألمريكي في جنوب شرق آسيا، و

تطوير أسلحة بيولوجية بما يمكنها من استهداف أعراق معينة، ومن تحويل الحرب 
  .»البيولوجية من نطاق االرهاب الى أداة سياسية مفيدة

مريكي أمام ألقومي اما ورد في شهادة كونداليزا رايس مستشارة األمن الو
 ١١إن الرئيس األمريكي تلقى قبل شهر من «: لقد قالت في شهادتها. الكونجرس

سبتمبر، مذكرة استخباراتية تصف أهداف أسامة بن الدن ومصلحته في شن هجوم 
والمذكرة . على الواليات المتحدة يتضمن اختطاف طائرات واستعمالها في الهجوم

تصميم بن (أما عنوانها فهو . تها ال تزال مجهولةمعروف عنوانها، ولكن محتويا
ولكن المذكرة تفتقر إلى تحديد  .»)الدن على شن هجوم داخل الواليات المتحدة

  .موعد ومكان وكيفية وقوع مثل هذا الهجوم
يقول ريتشارد كالرك المختص األول في مكافحة اإلرهاب في مجلس كما 

هلت التهديد الذي كان يمثله تنظيم القاعدة دارة تجاإلن اإ«: األمن القومي األمريكي
. قبيل هجمات الحادي عشر من سبتمبر، على الرغم من علمها بهذه التهديدات

وكنت أنا وجورج تينت مدير االستخبارات نشعر باألسى دائماً ألن تنظيم القاعدة 
د وتهديداته ال يعالجان بالجدية الالزمة من جانب اإلدارة الجديدة، وأنه حتى بع

هجوم سبتمبر واختباء بن الدن في أفغانستان، أرادوا ضرب العراق مباشرة، على 
  )1(".»الرغم من عدم وجود أي عالقة بين العراق والهجمات

                                           
جريدة الشرق األوسط  سبتمبر وتوابعه، ١١ءة جديدة لزلزال زين الدين الركابى،  من أجل قرا )1(

 .١١/٩/٢٠٠٤اللندنية، عدد 
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هكذا بدأت تتضح معالم البرنامج الذي رسم قبل ذلك بسنوات لما عرف بقرن " و 
وط بغداد، حين بدأت  بعد أيام من سقإمبراطوري أمريكي جديد، فيما بدا أكثر وضوحاً

التهديدات لسوريا وتحدث وزير الخارجية األمريكي كولن باول حينذاك عن إعادة تشكيل 
ثم بعد ذلك بعام خرج بمشروع الشرق األوسط الكبير الذي حمل  .منطقة الشرق األوسط

عناوين الحرب على اإلرهاب ونشر الديمقراطية في المنطقة، أو ما عرف بمسيرة 
 اعتبار أن العالم العربي الذي ينتشر فيه الفقر والفساد والتشدد الديني هو اإلصالح، على

خالصة مشروع الشرق األوسط الكبير هي إعادة تشكيل منطقة  .المنتج الطبيعي لإلرهاب
الشرق األوسط على أسس جديدة، من حيث المناهج واألفكار، ومن حيث السياسة 

ر يكون أكثر تقبالً للهيمنة األميركية، واالقتصاد واالجتماع، وصوالً إلى شكل آخ
  )1(".والصهيونية بالضرورة

حداث أمن الواضح أن السلطات االمريكية لم تفعل ما يكفي الجهاض " وأخيراً فإنه 
رات حدى عشرة دولة على األقل قدمت معلومات وتحذيإفمن المعروف أن . سبتمبر

ن هناك خلية مكونة أمعلومات تحذيرية تقول : ومن ذلك.  سبتمبر١١متعلقة بما حدث في 
وقد تضمنت قائمة األسماء أربعة من . من مائتي إرهابي تحضر لعملية كبيرة في أمريكا

وهناك  .وعلى الرغم من ذلك لم يقبض على أي منهم. أسماء خاطفي الطائرات ومفجريها
ة، فقد اشتبه في االختطاف األول الذي جرى في الثامنة وعشرين وقائع تبعث على الريب

دقيقة، بينما تحطمت الطائرة األخيرة في بنسلفانيا في العاشرة وست دقائق، وضربت 
 دقيقة، ومع ذلك لم ترسل أي طائرة مقاتلة ٣٨الطائرة الثالثة البنتاجون في التاسعة و

دارة إض قياسية تنص عليها أنظمة لالستقصاء، مع العلم بأن هناك اجراءات اعترا
وقد أطلق الجيش .  سبتمبر١١المالحة الفيدرالية في التعامل مع الطائرات المختطفة قبل 

 ٢٠٠١ ويونيو ٢٠٠٠ واقعة في الفترة ما بين سبتمبر ٦٧األمريكي طائرات مقاتلة في 
 سؤولين باألدلةأو لجهل الم فهل هذا التراخي نتيجة لتغافل؟. لمالحقة الطائرات المشبوهة

: ؟ والسؤال هو  سبتمبر١١ في ؟ أو أن اجراءات أمن الطيران األمريكي قد عطلت عمداً
  )2(".؟ لماذا، وتحت إمرة من حدث هذا

                                           
   .ياسر الزعاترة،  مرجع سابق )1(
 .زين الدين الركابى،  مرجع سابق )2(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/
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ومن الواضح أن هذا السؤال سيظل حائراً، بال إجابة، حتى تحدث فضيحة 
يكشف الستار مدوية فى اإلدارة األمريكية بانقالب أحد سدنتها على باقى الرفاق، ل

  !!.عما خفى من أسرار 
  

òîØí‹ßþa@òíŠì�a�ßüa@Šbîèãaë@ñìÔÛa@ò�‹ĐËZ@ @
  

 نشر السيناتور األمريكى وليم فولبرايت رئيس لجنة العالقات ١٩٦٦فى عام 
محذراً من تحول القوة ) غطرسة القوة(الخارجية األسبق بمجلس الشيوخ كتابه المشهور 

، تدفع أصحابها إلى الغطرسة فى التعاطى مع غيرهم عندما تطغى وتتجبر إلى قوة غاشمة
. وقد تحققت نبوءة فولبرايت. فى العالم، ويحصدون بسبب ذلك كراهية تتراكم مع الزمن

وصارت الواليات المتحدة اليوم مكروهة بأكثر من أى قوة عظمى أو إمبراطورية فى 
 سبتمبر تؤكد ١١جمات ويخطئ من يظن أن هذه الكراهية ليست لها ثمن، ألن ه. التاريخ

عنوان كتاب فولبرايت الثانى ) ثمن االمبراطورية(أن الثمن يمكن أن يكون فادحاً، إنه 
  .١٩٨٩الذى نشره عام 

وإنما جاء نتيجة استمرار وتراكم "  سبتمبر لم يأت من فراغ، ١١إن ما حدث فى 
يات المتحدة سياسات تنطلق من افتراض أن أحداً ال يعيش على هذا الكوكب سوى الوال

ومن يسير فى ركابها أو يعمل خادماً لمصالحها، وترتب على ذلك تراجع أو تأزم عالقاتها 
مع عدد متزايد من الدول، بينها أصدقاء سابقين، بل حلفاء، فضالً عن انتشار الكراهية لها 

ودولة هذه حالها، تكون عرضة لإلرهاب باعتباره سالح ... فى أوساط معظم الشعوب 
اء، فهى ال تترك لهم أمالً فى الحصول على حقوقهم، وتسد أمامهم المنافذ، ولذلك الضعف

  )1(".فهى تتحمل مقداراً من المسئولية عن اإلرهاب الذى تتعرض له

وبعد مرور خمس سنوات على تلك األحداث المأساوية التى غيرت وجه العالم، فإن 
نظام العالمى يمر بسبب السياسات هناك حقيقة بدأت تفرض نفسها على الجميع، وهى أن ال

  .األمريكية الخارجية بمرحلة من الفوضى غير مسبوقة فى تاريخه

                                           
 ٢١٦-٢١٥وحيد عبد المجيد، مرجع سابق، ص ص . د )1(
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امبراطورية (وهو ما أكد عليه الكاتب الفرنسى آالن جوكس فى كتابه 
، متهماً الواليات المتحدة أنها بسلوكها العدوانى والفظ ٢٠٠٢الصادر عام ) الفوضى

ين أو المحتملين، ولكن أيضاً بالنسبة لحلفائها ليس فقط إزاء أعدائها الحقيقي
فاالمعان فى سياسة . األوروبيين، إنما ينشر الفوضى فى النظام العالمى الراهن

العنف واألمن للرد على العنف خلقت وضعاً بشرياً ال سابق له منذ الحرب العالمية 
رهاب، تمت وهكذا، وفى السنوات الخمس األخيرة، بدعوى الحرب على اإل. الثانية

عملية إرهاب الحكومات واخضاعها لمطالب تضرب فى الصميم منظومة السلم 
  .واألمن العالميين

) صعود وسقوط القوى العظمى(وفى مقال هام نشر بعد أحداث سبتمبر بعنوان 
 أن القوى العظمى تبدأ - أستاذ التاريخ بجامعة بيل األمريكية -أكد بول كيندى 

  .عالم عندما تزداد التزاماتها الخارجية فتستنزف مواردهابرحلة الهبوط من قمة ال
وهو ما حدث بالفعل مع االمبراطورية األمريكية، فقد وافق مجلس الشيوخ 

 CNN حسب ما ذكرته شبكة – ٢٩/٩/٢٠٠٦األمريكى باالجماع يوم الجمعة 
 بليون دوالر لنفقات العمليات ٧٠ على تخصيص -اإلخبارية على االنترنت 

ة فى العراق وأفغانستان، وذلك كجزء من ميزانية وزارة الدفاع األمريكية العسكري
 ٣٧٨ بليون دوالر، يخصص منها ٤٨٨ويبلغ إجمالى مشروع القانون ). البنتاجون(

عن العام الماضى، وقد % ٥بليون دوالر لبرامج البنتاجون الرئيسية، بزيادة قدرها 
يين دوالر للحرب فى العراق  بال٥٠٧وافق الكونجرس حتى اآلن على تخصيص  

وأفغانستان، ولتعزيز االجراءات األمنية فى القواعد العسكرية للجيش األمريكى فيما 
، وقد بلغت تكلفة الحرب فى العراق ٢٠٠١ سبتمبر ١١وراء البحار منذ هجمات 

  !!! بليون دوالر للحرب فى أفغانستان ٩٧ بليون دوالر، مقابل ٣٧٩حتى اآلن 
صرح الرئيس األمريكى جورج بوش بأن الحرب على  " وفى نفس الشهر

اإلرهاب هى الكفاح األيديولوجى للقرن الحادى والعشرين، وأن هذه الحرب فى 
فإذا كانت افتتاحية بوش قد تكلفت كل هذه البليونات، ... مراحلها االفتتاحية فحسب 
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ذى يتغذى التى ذهب غالبيتها إلى خزائن المجمع الصناعى العسكرى األمريكى ال
بالحروب وأنهار الدماء، واللصيق للغاية ببوش، فكم ستصل التكاليف عند الخاتمة 
إذا قدر لألمور أن تسير بنفس المنهج اليمينى المتطرف الذى يتبناه الرئيس 

  )1(".األمريكى ؟ إنها كارثة حقيقية على األمريكيين والعالم

ما بعد ( بعنوان ٢٠٠٢راً عام كما نشر الكاتب الفرنسى ايمانويل تود كتاباً مثي
تحدث فيه عن عوامل التفكك الكامنة فى بنية االمبراطورية ) االمبراطورية

وفى . األمريكية، مما سيؤدى فى النهاية إلى فشل المشروع االمبراطورى األمريكى
 ٢٠٠٦مقال هام للخبير االستراتيجى األمريكى ريتشارد هاس نشر فى عدد اكتوبر 

نهاية الهيمنة األمريكية فى الشرق ( الخارجية األمريكية بعنوان من مجلة الشئون
يقرر هاس ليس فقط فشل السياسة األمريكية، ولكن أيضاً نهاية عصر ) األوسط

  .الهيمنة األمريكية فى الشرق األوسط
وهو ما يذكرنا بمقالة هامة أخرى نشرها جون ايكنبرج، أستاذ الجغرافيا 

 من ٢٠٠٢أكتوبر /ون األمريكية، فى عدد سبتمبرالسياسية فى جامعة جورج تا
، استطاع أن يرسم بقلمه فى )الطموح اإلمبريالى األمريكى(نفس المجلة بعنوان 

افتتاحية مقاله المعالم البارزة للتوجهات السياسية األمريكية فى مجال العالقات 
ت عليه الواليات الدولية، والتى يعتبرها انقالباً حقيقياً فى العالقات الدولية، أقدم

المتحدة مستندة إلى قوتها العسكرية الفائقة وتقدمها التكنولوجى، وامكانياتها 
لتنصب نفسها سيدة للكون، تملى عليه شروطها حتى ولو كانت . االقتصادية الجبارة

مجحفة بباقى شعوب العالم، وبغض النظر عن تأثيراتها السلبية على األمن والسالم 
  .الدوليين

                                           
صب الطائفى، جريدة أحمد السيد النجار، تكاليف حروب بوش المبنية على الكذب والتع )1(

 .١٨/١١/٢٠٠٦األهرام المصرية، عدد 
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يكنبرج أن االستراتيجية األمريكية التى تهدف إلى إعادة صياغة النظام ويقرر ا
العالمى الراهن، تدور حول عدة محاور أهمها الدعوة إلى حق الواليات المتحدة 
المنفرد فى استخدام القوة فى صورة ضربات استباقية أو وقائية بغض النظر عن 

الواقع رؤية إمبريالية جديدة مما يشكل فى . التقيد بالقواعد والمعايير الدولية
للواليات المتحدة تقودها إلى أن تعطى لنفسها الحق فى لعب الدور الكونى لوضع 
المعايير الدولية وتحديد ضروب التهديد وطرق استخدام القوة وأساليب اقامة العدل 

مما يهدد بتفتت نسيج النظام الدولى والقضاء على الشراكة السياسية . كما تراها
  . يةالدول

 تحيطه المخاطر الشديدة – كما يرى ايكنبرج –وهذا االتجاه األمريكى الجديد 
ومعرض للفشل، ألنه ليس فقط غير قابل لالستدامة ولكنه بالغ الضرر أيضاً من 

وإذا كان يمكن االعتماد على التاريخ باعتباره معياراً . وجهة النظر الدبلوماسية
ة األمريكية ستثير العداء فى العالم، وستبعث للحكم على الظواهر، فإن هذه السياس

على ظهور صور متعددة لمقاومتها، مما سيترك الواليات المتحدة فى النهاية تعيش 
  )1(".فى عالم أكثر عداء وانقساماً

 فقد أدت سياسات – وكما يرى الكاتب السورى الدكتور هيثم مناع –وهكذا 
وات الخمس الماضية، وخاصة فى االمبراطورية األمريكية المتغطرسة فى السن

  )2(:سياق حربها على اإلرهاب، إلى ست قضايا خطيرة على صعيد الوضع البشرى
  . ضرب منظومة الدفاع واألمن العالمي المشترك-١
  . السعي الحتكار اللجوء إلى القوة والعقوبات-٢
  . إقامة نظام مواز للعالقات والتحالفات-٣

                                           
 ٢١-٢٠،ص صالسيد يسين،االمبراطورية الكونية،مرجع سابق: انظر عرض لهذه المقالة فى )1(
 .هيثم مناع، مرجع سابق. د )2(
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اإلسالم وربطه بموضوع /حول العدو بلورة خطاب إيديولوجي مغلق -٤
  .الحرب المفتوحة على اإلرهاب

  . خنق وسائل المحاسبة المعاصرة في القانون الدولي-٥
 رفض دمقرطة العالقات الدولية ألنه يمر بالضرورة بإصالح األمم -٦

  . المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية
لمصرى السيد يسين أن التاريخ العالمى سيشهد فى ويؤكد المفكر االجتماعى ا

 وعلى عكس ما يرى عديد من – سبتمبر كانت ١١المستقبل على أن أحداث 
  )1("!! نهاية االمبراطورية األمريكية –الباحثين 

وبيان ذلك أن الواليات المتحدة األمريكية فى رد فعلها العنيف والمتعجل على 
من ( امبراطورياً بالحرب ضد اإلرهاب، شعاره األحداث المهولة، أصدرت قراراً

، وجاء فى القرار التاريخى أن الحرب على اإلرهاب حرب )ليس معنا فهو ضدنا
من نوع جديد ال يحدها مكان أو زمان، بمعنى أنها تتسع دوائرها لتشمل المعمورة 

  .كلها من ناحية، وأنها يمكن أن تستمر إلى األبد من ناحية أخرى
يات المتحدة حربها ضد اإلرهاب بالهجوم على أفغانستان لتصفية وبدأت الوال

تنظيم القاعدة، والقضاء على نظام طالبان المتحالف معها، غير أن هذه الحرب لم 
تكن سوى خطوة من خطوات متعددة اتخذتها الواليات المتحدة فى سبيل الحفاظ 

يعات التى تكفل وهكذا أصدرت مجموعة من التشر. على األمن الداخلى األمريكى
لها القبض على األشخاص المشتبه فيهم واعتقالهم مع حرمانهم من حقوقهم القانونية 

بل أن بعض هذه التشريعات نصت . التى تنص عليها التشريعات األمريكية ذاتها
على جواز محاكمة المتهمين باإلرهاب أمام محاكم عسكرية فى جلسات سرية وفى 

  .هذه المحاكم من حقها أن تصدر أحكاماً باالعدامو. غير حضور محامين للدفاع

                                           
 ١٥-١١،ص صالسيد يسين،االمبراطورية الكونية،مرجع سابق )1(
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وباإلضافة إلى ذلك ُأعطيت للسلطة التنفيذية ولقوات الشرطة سلطات واسعة 
غير مسبوقة فى التنصت على المكالمات التليفونية وتفتيش المنازل والقبض على 

اإلرهاب وقد خلقت هذه التشريعات االستثنائية مناخاً ثقافياً يسوده . المشتبه فيهم
  .والقمع

ولم تكتفى الواليات المتحدة بحربها ضد أفغانستان، فسرعان ما حولت كل 
طاقاتها العدوانية تجاه العراق، واستطاعت بالطبع أن تقضى على النظام السياسى 
العراقى كما قضت على نظام طالبان، غير أن األحداث أثبتت أن الشعب العراقى 

  .عت الواليات المتحدة فى المستنقع العراقىقرر مقاومة االحتالل، وهكذا وق
وهكذا، كما يؤكد السيد يسين، يمكن القول أن الواليات المتحدة األمريكية التى 
تعثرت تعثراً واضحاً فى العراق، يمر مشروعها االمبراطورى بمرحلة سقوط ال 

فس شك فيها؛ فقد فشلت فى أن تفرض إرادتها السياسية على المجتمع الدولى، وفى ن
الوقت هناك محاوالت دائبة من قبل أطراف أوروبية وآسيوية للوقوف ضد الهيمنة 
األمريكية العالمية، وعلى الصعيد الداخلى تحول المجتمع األمريكى من مجتمع 
مفتوح إلى مجتمع مغلق تسوده القوانين االستثنائية التى تهدد أمن المواطن 

على المستوى الخارجى زادت كراهية و. األمريكى نفسه أياً كانت أصوله العرقية
العالم للواليات المتحدة األمريكية باعتبارها دولة إمبريالية ظالمة، تقوم سياستها 

  .على العدوان، باستخدام قوتها العسكرية الفائقة
ويمكن القول أن فشل الواليات المتحدة المحتم فى العراق، سيضطرها إلى 

بأفول المشروع االمبراطورى األمريكى، ال االنسحاب منه، وسيكون ذلك إيذاناً 
فليس هناك مستقبل . لشىء إال لكونه مشروعاً يسير فى اتجاه مضاد لمنطق التاريخ

لنظام عالمى تهيمن عليه قوة عظمى وحيدة، ولو كانت الواليات المتحدة األمريكية، 
باً متعددة وإنما المستقبل المأمول يكمن فى نظام عالمى تعددى، يضم فى جنباته أقطا

  .فى ظل قواعد جديدة تكفل الحرية والعدالة لشعوب العالم أجمع
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وقد جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفى للكونجرس األمريكى التى جرت فى 
 بمثابة لطمة قوية للرئيس جورج بوش وحزبه ٢٠٠٦األسبوع األول من نوفمبر 

بسيطرتهم على مجلسى الجمهورى، بعد الفوز الساحق الذى حققه الديمقراطيون 
 عاماً، ليتحتم على الرئيس األمريكى أن ١٢النواب والشيوخ ألول مرة منذ أكثر من 

يكمل آخر عامين من واليته األخيرة تحت ضغوط األغلبية الديمقراطية المناوئة 
  .لسياساته الداخلية والخارجية

 إقالة وفى أول رد فعل على الهزيمة الساحقة، أعلن الرئيس األمريكى بوش
دونالد رامسفيلد وزير الدفاع وتعيين روبرت جيتس مدير المخابرات المركزية 
األسبق خلفاً له، واعترف بوش خالل مؤتمر صحفى فى البيت األبيض، بأن 
سياساته فى العراق ليست ناجحة بشكل كاف وتفتقر إلى السرعة الكافية، وأضاف 

حاسماً فى استعادة الديمقراطيين أن إدارة حكومته للحرب فى العراق لعبت دوراً 
  !!.السيطرة على الكونجرس 

ولكنه رغم هذا االعتراف، ظل على عناده وغروره، مؤكداً أن هزيمة حزبه 
وهو نفس . فى االنتخابات ال تعنى أن الواليات المتحدة ستنسحب سريعاً من العراق

الديمقراطيين فى ما أكدته وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس من أن فوز 
االنتخابات لن يمنع اإلدارة األمريكية من استكمال مهمتها فى العراق حتى تتحقق 

  .أهدافها هناك
وكان وزير الخارجية األمريكى دونالد رامسفيلد قد اعترف بعد إقالته بأن 
جهود الواليات المتحدة إلحالل االستقرار فى العراق ال تسير على نحو طيب، 

 بوالية كنساس، أن الرئيس بوش ووزير دفاعه الجديد وأضاف فى خطاب
سيستكمالن الجهود لضبط األوضاع فى العراق، وحذر من أن التعامل مع ما أطلق 

  !!.يحتاج إلى صبر كما حدث فى الحرب الباردة ) التشدد اإلسالمى(عليه 
وقد أظهرت استطالعات الرأى التى أجريت حول االنتخابات، أن الفساد 

واإلرهاب والوضع فى العراق واالقتصاد، هى القضايا األربع الرئيسية السياسى 
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التى دفعت الناخبين إلى صناديق االنتخابات هذه المرة، بل أنه للمرة األولى تتصدر 
القضايا القومية اهتمامات الناخبين مقارنة بالقضايا المحلية التى سيطرت على 

ير كبير على انتخابات الرئاسة الناخبين فى الماضى، وهو تحول سيكون له تأث
  .٢٠٠٨األمريكية فى عام 
من الناخبين لقناة فوكس نيوز أن العراق يمثل أهمية قصوى % ٦١فقد صرح 

لهم، وقد اتضح تأثير العراق بعد أن استخدم الديمقراطيون عبارة بوش عن االبقاء 
يعرفون على الوضع فى العراق بطريقة تؤكد أن الجمهوريين يعاندون وأنهم ال 

كيف يهزمون الجماعات المسلحة أو اإلرهابية، كما أنهم ال يعرفون كيفية التخطيط 
  .النسحاب ال يلحق ضرراً بالغاً بمكانة وأمن الواليات المتحدة

وفى ردود فعل اإلعالم األمريكى على نتيجة االنتخابات، أشارت صحيفة 
 –ذه النهاية الصاعقة واشنطن بوست إلى نهاية حقبة حكم الحزب الواحد، وتعد ه

 بمثابة وضع الرئيس األمريكى على حافة تغيير سياساته –حسب تعبير الصحيفة 
كما قالت صحيفة نيويورك تايمز أن الديمقراطيين حصلوا على . خاصة فى العراق

  .تفويض من الناخبين ضد سياسات بوش
ة لوس وقال ميل ماكينتيرف أحد المختصين فى االنتخابات األمريكية لصحيف

أنجلوس تايمز أن العراق كانت الجبهة الرئيسية فى انتخابات الكونجرس، وأن 
  .النتيجة تعنى مطالبة األمريكيين بالتغيير

وقد أظهر أحد االستطالعات التى أجراها مركز إديسون ألبحاث اإلعالم أن 
. من األمريكيين الرافضين للحرب فى العراق، صوتوا لمصلحة الديمقراطيين% ٨٠
 األمريكية أن ثالثة أخماس الناخبين صوتوا لمصلحة CNNما ذكرت شبكة ك

  .الديمقراطيين بسبب رفضهم للحرب
وأياً كانت األسباب التى أدت إلى هزيمة الجمهوريين فى انتخابات التجديد 
النصفى لمجلسى الشيوخ والنواب، فإن هذه الهزيمة سوف تضع قيوداً على السلوك 
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إلدارة األمريكية الراهنة، والتى ضاعفت من عوامل االستعمارى المتطرف ل
  .الكراهية للواليات المتحدة عبر العالم بأسره

فالحرب التى تقودها االمبراطورية األمريكية على جبهات عريضة ومتعددة، 
عسكرية وأمنية وثقافية وسياسية، تظل أوسع بكثير من حدود القوة األمريكية، التى 

 الواقع فى أفغانستان والعراق والشرق األوسط، فما بالنا لم تنجز الكثير على أرض
لكن يبدو أن غرور القوة يفقد . بها وقد امتدت إلى أركان الكرة األرضية األربعة

صاحبه صواب النظر، وهو ذاته الغرور الذى حذر منه من قبل السيناتور 
ضاً مؤلف ، والذى حذر منه أي)غطرسة القوة(األمريكى وليم فولبرايت فى كتابه 

الفرنسى أمورى رينكور، وقد تنبأ فيه بمخاطر ذلك ) القياصرة قادمون(كتاب 
النزوع القيصرى للواليات المتحدة األمريكية، الذى سيفنى روح الحضارة الغربية، 

  !!.ويدفعها إلى حافة االنهيار 
، أن غطرسة القوة األمريكية، وتجبرها واستكبارها فى العالم، خالصة القول

 بال شك بانهيارها وزوالها، فالظلم مؤذن بخراب العمران كما قال ابن خلدون مؤذن
وأحداث التاريخ خير شاهد على ذلك، فما من امبراطورية عرفها التاريخ طغت 
وتجبرت وعاثت فى األرض فساداً، إال انتهى أمرها إلى الزوال والفناء، وتلك سنة 

فانظر كيف كان عاقبة مكرهم : (ال تعالىاهللا فى خلقه، ولن تجد لسنة اهللا تبديال، ق
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك آلية لقوم * أنا دمرناهم وقومهم أجمعين 

  .٥٢-٥١: النمل) يعلمون



  ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a ١٧٧

  

� �

� �

� �

� �

� �

� �
بعد خمس سنوات من الحـرب، أظـن أن الـساسة األمـريكيين           �

فـال  . أصبحوا اآلن اكثر اقتناعاً ومجاهرة بأن الحـرب فـشلت         
القوة العسكرية المفرطة أن تقضى على اإلرهاب، وال        استطاعت  

هى فرضت االستقرار والهدوء فى العراق أو أفغانستان، وال هى          
وفرت الحماية للطائرات والمرافق المدنية، وإنما حدث نقيض ذلك         

  .إلى حد كبير حيث صار العالم أكثر تخبطاً، أكثر فوضى وعنفاً
���
���'&%$�א�#�"�!/�א�	�� �א������א �

  
 نهاية المـشروع    – فى واقع األمر     –لقد حددت المقاومة العراقية      �

االمبراطورى األمريكى تماماً كما حدث لبريطانيـا فـى حـرب           
  .السويس قبل نصف قرن
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ية، ما تزال  اإلرهاب٢٠٠١ سبتمبر ١١بعد مرور خمس سنوات على أحداث 
هناك حاجة ماسة إلعادة قراءة تلك األحداث، وما ترتب عليها وتالها من آثار 

  .وتداعيات غيرت وجه العالم
، الرئيس األمريكى بوش وهو يقف ٢٠٠٣ولعل أغلبنا ما زال يذكر، فى أوائل مايو 

رب على ظهر حاملة الطائرات لينكولن قبالة السواحل األمريكية، منتفشاً كأمراء الح
لقد انتهينا من الحرب والعمليات العسكرية الكبيرة فى العراق : الرومان، معلناً بكل تجرؤ

وقبل ذلك وبعده أدلى هو وكبار معاونيه ووزرائه بمئات التصريحات حول !. انتصرنا .. 
االنتصار فى أفغانستان، والقضاء على طالبان، وقتل اإلرهابيين، وحصار دول محور 

لى إيران وكوبا إلى كوريا الشمالية، واجبار النظم الحاكمة على اجراء الشر من سوريا إ
اصالحات ديمقراطية جذرية، وفرض االستقرار على الشرق األوسط وغيرها من 

  .المزاعم
فأين هذا كله من الواقع الذى نعيشه ويعيشه العالم أجمع، وأين كل هذه االنتصارات 

 على استحياء، بأن الحروب األمريكية المندلعة قد المزعومة من االعترافات المتتالية، وإن
فشلت، وأن أسبابها كانت كاذبة ومضللة، وأن العالم لم يصبح أكثر أمناً من تهديد 

  .اإلرهاب

بداية هناك حقيقة بدأت تفرض نفسها على الجميع، وهى أن النظام العالمى 
 ١١لة ما بعد يمر اليوم، بسبب السياسات الخارجية للواليات المتحدة فى مرح

سبتمبر، بمرحلة من الفوضى غير مسبوقة فى تاريخه، دون أن يكون هناك ما 
يشير من قريب أو بعيد إلى أنها من نوع الفوضى الخالقة التى اعتادت اآلنسة 

ومسئولية هذه الفوضى ال تقع فقط على عاتق . كونداليزا رايس أن تتحدث عنها
بر اإلرهابية، وإنما ايضاً، وبدرجة أكبر، تنظيم القاعدة الذى ارتكب جريمة سبتم

على عاتق اإلدارة األمريكية التى تبنت استراتيجية للحرب الشاملة على اإلرهاب، 
دون تعريف لمعنى اإلرهاب الذى تريد شن الحرب عليه، ودون وضع حدود مكانية 

  .أو زمانية لهذه الحرب
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متحدة األمريكية استغلت والحقيقة األخرى التى ال مراء فيها، أن الواليات ال
هجمات سبتمبر اإلرهابية إلطالق الحرب العالمية الثالثة، التى سمتها هى الحرب 
العالمية ضد اإلرهاب، ولم يأت ذلك مصادفة أو اعتباطاً، بل جاء نتيجة قرار مسبق 
وتخطيط قديم مدروس جرى على مدى سنوات سابقة على الحدث، بما يؤكد أن 

ن إال حجة لتنفيذ ما كان مبيتاً فى النيات األمريكية تنفيذه، هجمات سبتمبر لم تك
  .وهكذا أشعلت واشنطن الحرب وهى تدرك هدفها ووسائلها وتتطلع إلى نتائجها

كانت اإلدارة األمريكية هى التى حددت أسماء األشخاص التسعة عشر " فقد 
ت بنفسها المتهمين بارتكاب األحداث التى راح ضحيتها ثالثة آالف شخص، وأكد

وألن القاعدة ليست دولة . أنهم ينتمون جميعاً إلى جهة واحدة هى تنظيم القاعدة
وإنما تنظيم سرى، فقد كانت الحكمة تقتضى أن تكون اإلجراءات المتبعة من نوع 
خاص، يستهدف تعقب عناصر هذا التنظيم وكشف المتعاونين معه والعمل على 

  . على المتورطين منهم وتقديمهم للعدالةتضييق الخناق عليه إلى أن يتم القبض 
لكن إدارة الرئيس بوش اختارت رداً يتسم باستعراض هائل للقوة، يتناسب مع 
مكانتها وهيبتها، فكان قرار الحرب على أفغانستان، ورغم التجاوز الذى انطوى 
عليه هذا القرار، إال أن استعداد المجتمع الدولى للتجاوب معه كان واضحاً،  ربما 
بسبب مساندة نظام طالبان لتنظيم القاعدة ورعايته له واستضافته لقياداته وسماحه 

ولذلك لم يكن غريباً أن تحظى حرب . بإقامة معسكرات للتدريب على أرضه
فقد أجازها .  بتأييد دولى– رغم تحفظات البعض –الواليات المتحدة على أفغانستان 

راحل مختلفة منها، بما فى ذلك مجلس األمن، وشارك فيها حلف األطلسى فى م
  )1(."ترتيبات ما بعد مرحلة طالبان

                                           
حرب على اإلرهاب حرباً على العرب  كيف تحولت ال١١/٩حسن نافعة، ذكرى . د )1(

 .٦/٩/٢٠٠٦والمسلمين، جريدة الحياة اللندنية، عدد 
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وبدالً من أن يكرس بوش جهوده لمطاردة فلول القاعدة، وتقبيح صورتها، وعزلها " 
من قلوب وعقول المسلمين، والقضاء عليها، سارع الرئيس األمريكى إلى فتح جبهة ثانية 

 بحجة أن العراق يملك أسلحة دمار شامل، فى العراق، ألسباب ال عالقة لها باإلرهاب،
ليجد نفسه فى مستنقع عميق بال مخرج أو قرار، ال يعرف من يحارب ولماذا يحارب، 
وما هى نهاية هذه الحرب، وكيف الخروج منها محتفظاً ببعض ماء وجهه، أن كانت 

 احتمال نتائجها بعد مرور ثالث سنوات على الغزو، حرباً أهلية بين السنة والشيعة، مع
تفتت العراق إلى دويالت ثالث، وزيادة نفوذ إيران فى العراق إلى الحد الذى يشكل خطراً 
على الوجود األمريكى هناك، وفشالً ذريعاً فى كسب أفئدة وعقول العالمين اإلسالمى 
والعربى، واحتماالت متصاعدة لحرب ثالثة مع إيران، وضمور الدور التنظيمى للقاعدة 

جديدة من جماعات اإلرهاب تمثل أجياالً أوروبية مسلمة تهدد أمن الغرب، لصالح أطوار 
لم تأت من دول الشرق األوسط، ولم تحركها أى من دول محور الشر، ولكنها تربت فى 

  )1 (."أحضان الغرب وتحمل جنسيته

 في تلك الحرب، هي الهجمة الشرسة التي قام بها أرييل الثالثة المحطة ولعل" 
فهذه الهجمة .  المحتلة، بالضفة الغربية وقطاع غزةالفلسطينيةمناطق شارون في ال

 الرئيس األمريكي، بوش نفسه أنها جزء من الحرب العالمية وبمنطوق، علن أيضاًُأ
 الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات في مقر احتجازوكان . على اإلرهاب

 بير من القيادات الفلسطينية واغتيال عدد كاستشهاده،إدارة السلطة برام اهللا حتى 
 أبي على مصطفي والشيخ مقدمتهمفي حماس والجهاد، والشعبية وفي الرسمية 

 الضفة الغربية إلى وتقطيعأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وعشرات آخرين، 
 المخيمات ومحاصرةثالثة أوصال، وعزل قطاع غزة، وإقامة الجدار العازل، 

 المحتلةنية، وفرض حصار اقتصادي جائر على المناطق والبلدات والمدن الفلسطي
   )2 (".هي أبرز معالم تلك الحرب

                                           
 .١٣/٩/٢٠٠٦مكرم محمد أحمد، فى ذكرى أحداث سبتمبر، جريدة األهرام المصرية، عدد  )1(
محطات ما بعد العاصفة، مقال منشور بتاريخ : يوسف مكى، بعد خمس سنوات من سبتمبر. د )2(

   www.arabrenewal.com:  موقع التجديد العربى على ١٣/٩/٢٠٠٦
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تلك الحرب التى زادت نارها وشرارها، بعدما ذهب رئيس الوزراء الصهيونى 
شارون فى غيبوبة لن يعود منها، ليخلفه ايهود أولمرت، الذى صعد من حربه ضد 

لمنتخبة من حركة حماس، وواصل الشعب الفلسطينى، وتشدد فى عزل قياداته ا
 مجزرة – حتى اآلن -مجازره ضد الشعب الفلسطينى األعزل، والتى كان آخرها 

 ٢٣، والتى راح ضحيتها ٨/١١/٢٠٠٦قرية بيت حانون فى شمال قطاع غزة يوم 
 ٤٠ فرداً من أسرة واحدة، كما أصيب ١٣شهيداً فلسطينياً أغلبهم من األطفال، بينهم 

 منع مجلس األمن من اصدار قرار بإدانة – كالعادة –ت أمريكا واستطاع. آخرون
 قراراً وافق ١٢/١١/٢٠٠٦الوحشية اإلسرائيلية، وأوقفت بالفيتو األمريكى يوم 

  .عليه أغلبية أعضاء مجلس األمن بإدانة االعتداءات االسرائيلية
يبدو موقف الواليات المتحدة على " وعلى عكس كل ما هو عربى إسالمى، 

 استثنائى من الوداعة تجاه سلطات إسرائيل، البلد الذى يواصل االحتالل، قدر
، وكذلك ألراضى غزة )الجوالن(بالرغم من القوانين الدولية، لجزء من سوريا 
بلد يملك كل أنواع أسلحة الدمار . والضفة الغربية، فضالً عن القدس الشرقية

 منذ ثالثين عاماً كل ما يخصه من ، وينتهك)الكيميائية والبيولوجية والذرية(الشامل 
قرارات األمم المتحدة،  دون أن تجرى معاقبته مطلقاً، بل على العكس،  واصلت 

  )1 (!!." مليارات دوالر ٣واشنطن منحه، كل عام، مساعدة قيمتها 

                                           
 .٨١-٨٠ابنياسيو رامونيه، مرجع سابق، ص ص  )1(
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هاب قد تأسست على من المعروف أن اإلستراتيجية األمريكية لمحاربة اإلر" 
مبدأين أساسيين، هما من جهة الضربة االستباقية لحماية األمن الحيوي األمريكي 

، ومن جهة أخرى نشر الديمقراطية وتقويض األنظمة المستبدة  وخارجياًداخلياً
 لفرض الحرية من منطلق العالقة العضوية بين واستخدام الضغط العسكري مسلكاً

  .  األمن األمريكي الداخليتعميم الديمقراطية وضمان
وما كشفت عنه الدراسات األمريكية األخيرة، هو إخفاق هذه اإلستراتيجية في بعديها 
األمني العسكري والسياسي القيمي، مما بدأ يقر به حتى أركان اإلدارة، وفي مقدمتهم 

، بأن بالدها ارتكبت آالف مؤخراًوزيرة الخارجية كونداليزا رايس، التي اعترفت 
. ألخطاء في حرب العراق، حتى لو كانت تمسكت بسالمة قرار الحرب وشرعيتها

العضوان  -، الحظ دانيال بنيامين وستيفن سيمون المحور العسكري األمنيفبخصوص 
 في كتابهما الصادر - السابقان في مجلس األمن القومي في عهد الرئيس السابق كلينتون

فشل األمريكي الذريع في حرب العراق قوض ، أن ال»الهجمة القادمة« بعنوان مؤخراً
، الذي يشكل في آن واحد جوهر المقاربة »الضربة االستباقية«بصفة جذرية نموذج 

بما يعنيه األمر من إلغاء كامل لمدونة الحقوق (األمنية الداخلية لتفادي العمليات اإلرهابية 
هر المقاربة اإلستراتيجية ، وجو)السياسية والمدنية التي قامت عليها التجربة األمريكية

  ).  مع منظومة التشريعات والقوانين الدوليةبما يتصادم موضوعياً(الخارجية 

وتبين النتائج العينية التي يقدمها المؤلفان أن الحربين االستباقيتين اللتين 
خاضتهما أمريكا في أفغانستان والعراق، وإن نجحتا في إسقاط نظامين معاديين 

ة، إال أنهما لم تؤديا إلى الحد من خطر اإلرهاب، بل قادتا إلى للواليات المتحد
فاإلدارة األمريكية إذن أنفقت القدرات المالية الباهظة على . مضاعفته وتأجيجه

حرب فاشلة، من دون أن تخصص التكاليف الالزمة لحماية األمن الحيوي للبالد في 
ترونية، والموانئ والمصانع لكإلكاألنظمة ا(هذه المنافذ التي يتجذر فيها الخطر 

  ..). الكيميائية
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  أمنياً المتعلق بتصدير الديمقراطية، باعتباره محوراًالجانب السياسيأما 
 بالمصالح الحيوية األمريكية، فلم يفض إلى مكاسب نوعية،  مرتبطاًواستراتيجياً
ق األوسط  في المنطقة المستهدفة باألساس في هذه اإلستراتيجية، أي منطقة الشرخصوصاً
وال شك أن أهم شهادة في هذا المنظور، هي الشهادة التي يقدمها المفكر األمريكي . الكبير

: أمريكا في مفترق الطرق«الذائع الصيت فرانسيس فوكوياما، في كتابه األخير 
 يحكم بوضوح، ال لبس فيه، على حيث. »الديمقراطية، السلطة، وتركة المحافظين الجدد

 سبتمبر باإلخفاق والفشل، منتقدا بقوة الخلفية ١١مريكية في مرحلة ما بعد االستراتيجية األ
االيديولوجية لهذه االستراتيجية، التي بلورها المحافظون الجدد القريبون من دائرة صنع 

 هذه الرؤية أفلست في الواقع العيني، ولم تنجح في جعل الواليات فهو يرى أن. القرار
ومن الواضح أن . ، كما لم تؤد إلى نشر قيم الديمقراطية والحريةالمتحدة والعالم أكثر أمناً

فوكوياما يراجع في كتابه األخير مسلماته األثيرة حول نهاية التاريخ وحتمية التوسع 
الستنبات ) أي القيم واألفكار( باستبدال القوة العسكرية بالقوة الرخوة الديمقراطي مطالباً

   )1 (".لشرق أوسطية المتمنعة عليهالنموذج الديمقراطي في الساحة ا

ويؤكد بعض الخبراء، متأثرين بال شك بالدعاية السائدة، أن واشنطن عازمة " 
على التدخل ليس فقط فى العراق، بل أيضاً، بعده مباشرة، فى كل المنطقة، وعازمة 

ولن يكون التخلص من . على تخليصها من كل الديكتاتوريات التى تتفشى فيها
على أن كل من يعرف وإن قليالً تاريخ ... سوى العينة األولى صدام حسين 

التدخالت العسكرية األمريكية فى بلدان العالم الثالث ال يمكن أن يصدق هذه الحكاية 
ولكن ... فقد زرعت الواليات المتحدة دكتاتوريات فى كل مكان تقريباً . الخرافية

 إقامة ديمقراطية فى العراق، أن يوجد فى الشرق األوسط على وجه التحديد مشروع
فإنه ال يمكن تصديقه كثيراً، نظراً ألن واشنطن تقدم العون هناك، منذ عقود طويلة، 

الموت فى سبيل : وحجة الدعاية ممتازة... لعدد من أشنع دكتاتوريات المنطقة 
  )2 (."غزو النفط العراقى: غير أن الواقع أقل سمواً. الديمقراطية

                                           
 .٦/٤/٢٠٠٦السيد ولد أباه، المأزق األمريكى بعيون أمريكية، جريدة الشرق األوسط، عدد  )1(
 .١٦٨-١٦٧ابنياسيو رامونيه، مرجع سابق، ص ص  )2(
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 البرلمانية الفلسطينية، االنتخابات حركة حماس في رانتصا شك أن وال" 
 وبالتالي تسلمها إلدارة السلطة الفلسطينية، قد المقاعد،وحصدها لعدد كبير من 

 الحرب على اإلرهاب تستهدف إشاعة بأنكشف زيف اإلدعاء األمريكي 
لية  اتخذت اإلدارتين اإلسرائيالنتائج،فمنذ الوهلة األولى إلعالن . الديموقراطية

 عقوبات جماعية بحق الشعب تمارسواألمريكية موقفا معاديا لفوز حماس، واخذت 
 لقد ).حماس( اإلسالمية المقاومةالفلسطيني، بسبب إقدامه على انتخاب قادة حركة 

 والداني، أن شعار الديموقراطية األمريكي، يعني الخضوع للسياسات للقاصياتضح 
 ال االقتراع النزيهة وما تفرزه صناديق خاباتاالنت وأن ،ولالبتزاز، االستسالمية

 القرار األمريكي، إذا لم تتمخض عن وصول عناصر لصانعتعني شيئا بالنسبة 
  )1 (".والعدوانموالية لنهج الهيمنة 

وفى مقال رائع، جامع، قدم الكاتب الصحفى المصرى صالح الدين حافظ 
اإلرهاب، خالل السنوات الخمس تقييماً لنتائج االستراتيجية األمريكية فى محاربة 

الماضية، فى ضوء أهدافها التى قامت عليها، ونتائجها التى وصلت إليها، وقد 
. سنوات التخبط والفشلخلص فى نهاية مقاله إلى وصف تلك السنوات بأنها 

  )2 (.وألهمية هذا المقال نعرض ألهم األفكار التى تناولها
ات نتذكر أن الرئيس بوش االبن يؤكد صالح الدين حافظ أنه بعد خمس سنو

المهووس بأفكار المحافظين الجدد، المعبأ بمشاعر دينية أقرب إلى التعصب 
والتطرف التى استقاها من نشأته فى البيئة الدينية لخدام االنجيل فى واليات الجنوب 

مستهدفاً األمريكى، قد اطلق شرارة الحرب بعد أشهر قليلة من هجمات سبتمبر 
قتل اإلرهابيين فى مكامنهم البعيدة والقضاء على : أوالً: ف رئيسيةثالثة أهدا

 محاصرة دول محور الشر ومنعها :وثانياً. شبكات ومنظمات اإلرهاب اإلسالمى
 تغيير العالم العربى واإلسالمى :وثالثاً. من امتالك واستخدام أسلحة الدمار الشامل

                                           
 .يوسف مكى، مرجع سابق. د )1(
 .١٣/٩/٢٠٠٦سنوات التخبط والفشل، جريدة األهرام، عدد .. لدين حافظ، أمريكا صالح ا )2(
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 حال التقدم، بنشر الديمقراطية بؤرة تفريخ اإلرهاب والتطرف، من حال التخلف إلى
  .وفرض قيمها على النظم الحاكمة الفاسدة المستبدة

وبعد خمس سنوات من الحرب، يقول صالح حافظ، أظن أن الساسة 
األمريكيين أصبحوا اآلن أكثر اقتناعاً ومجاهرة، بأن الحرب فشلت، وأنها لم تعد 

ت حرب بوش وعصابة حرب الشعب األمريكى، كما كانت فى البدايات، بل أصبح
فال استطاعت القوة العسكرية الفائقة أن تقضى على اإلرهاب، . المحافظين الجدد

وال هى فرضت االستقرار فى العراق وأفغانستان، وال هى وفرت الحماية 
للطائرات والمرافق المدنية، وإنما حدث العكس إلى حد كبير، حيث صار العالم 

  .أكثر تخبطاً، وأكثر فوضى وعنفاً
فاليوم عادت طالبان إلى واجهة القتال فى أفغانستان، وعاد بن الدن 

وسقط العراق فى مستنقع الدم والدمار مندفعاً نحو . والظواهرى يهددان ويخططان
الحرب األهلية الشاملة والتقسيم، ودخلت إيران على الخط لتستنزف الجهد األمريكى 

 أمناً،  كما يدعى الرئيس بوش، بل سياسياً وعسكرياً، واليوم لم يعد العالم أكثر
أصبح أكثر خوفاً وقلقاً من جراء التهديدات اإلرهابية المتتالية، ابتداء من تفجيرات 
مدريد ولندن، مروراً بما أذيع أخيراً من ضبط خطة لتفجير عشرات الطائرات 

  .!!المتجهة من بريطانيا إلى أمريكا، وغيرها كثير مما لم يعلن عنه
كسر الحرب الصليبية أو الحرب ضد الفاشيين اإلسالميين على حد واليوم لم ت

قول الرئيس بوش نفسه، المد اإلسالمى بشقيه الجهادى القتالى والسياسى المعتدل، 
بل زادت موجات التطرف وصعود التيارات اإلسالمية، من أفغانستان وباكستان 

سطين ولبنان والسودان شرقاً إلى المغرب والجزائر غرباً، مروراً بما يجرى فى فل
  .!والصومال وشبه الجزيرة العربية، امتداداً إلى إيران ودول القوقاز والشيشان

إضافة إلى ذلك، فقد اتسعت دوائر العداء والكراهية للسياسات األمريكية، بين 
الدول العربية واإلسالمية، عما كانت عليه قبل خمس سنوات، بسبب الممارسات 

، والحروب التى تخوضها منفردة أو مع إسرائيل، ضد األمريكية المتغطرسة
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مصالح شعوب المنطقة وعكس إرادتها، وهى كراهية امتدت إلى شعوب آسيوية 
وأفريقية عديدة، بل وصلت إلى أمريكا الالتينية الفناء الخلفى للواليات المتحدة، 
ى حيث استطاع خصومها القدامى والجدد الوصول إلى السلطة فى ثمانى دول عل

األقل هى فنزويال وشيلى واألرجنتين والبرازيل وبنما وأراجوى وبوليفيا 
ولم يكن ذلك ليحدث لوال مناخ العداء الذى . والدومينيكان إضافة إلى كوبا بالطبع

  .أوجدته الحرب األمريكية عبر العالم، بما تحمله من نزعات إمبريالية
ألسلحة النووية، بشكل واليوم تمددت بحيرة أسلحة الدمار الشامل، خاصة ا

خطير لتحكم حصارها حولنا، ابتداء من الهند وباكستان، وصوالً إلسرائيل، وها 
  .هى إيران تدخل الحلبة متحدية، بعدما نجحت كوريا الشمالية من قبل فى التحدى

وفى حين تصاعدت األزمة االقتصادية وضغوطها االجتماعية على األمريكيين 
 مليار ٥٠٠االنفاق العسكرى بسبب الحروب المندلعة إلى فى الداخل نتيجة ارتفاع 

 مليار دوالر أخرى، فإن ٧٠٠، ووصول العجز السنوى إلى ٢٠٠٥دوالر عام 
انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية باسم مكافحة اإلرهاب ومطاردة واجهاض 
اته محاوالته، قد أرهقت األمريكيين، وأفقدتهم الثقة فى إدارة الرئيس بوش وسياس

ومغامراته العسكرية، دون أن يحقق هدفاً واحداً من األهداف التى وعد األمريكيين 
  .قبل سنوات بتحقيقها

وأخيراً، فبعد خمس سنوات من كل هذا الذى جرى باسم الحرب االستباقية، 
وحرب األخيار ضد األشرار، والحرب المقدسة ضد اإلرهاب اإلسالمى، يلخص 

إن أمريكا أصبحت : " نعوم تشومسكى الموقف بقوله نصاًالمفكر األمريكى اليهودى 
الدولة اإلرهابية األولى فى العالم، وإن إدارة بوش هى اإلدارة األخطر فى التاريخ 

  ".األمريكى كله
وفيما تبقى من هذا الفصل، نحاول تتبع محطات الفشل األمريكى المتتابعة، 

ن حربها العالمية ضد اإلرهاب، والتى توالت على رأس اإلدارة األمريكية منذ إعال
  .بشىء من التفصيل
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 سبتمبر مباشرة هى التحضير الحتالل ١١كانت الخطوة األولى بعد أحداث 
أفغانستان، وجرى ذلك على وجه السرعة بعد أسابيع معدودة من حدوث عاصفة 

ل أفغانستان على أنه كسب مبكر وهام للحرب وقد نُظر إلى غزو واحتال. سبتمبر
  .على اإلرهاب لصالح الواليات المتحدة األمريكية

وقد جاءت الخطوة األولى، بالطلب من نظام طالبان األفغانى الحاكم تسليم 
، ولم يكن غريباً ٢٠٠١ سبتمبر ٢٠زعيم القاعدة أسامة بن الدن فى موعد أقصاه 

حيث لم (لتهمة تورط القاعدة فى تلك األحداث أن تسأل حكومة طالبان عن برهان 
، وقد عومل هذا الطلب من قبل )يكن بن الدن قد أعلن مسئوليته عن األحداث بعد

الواليات المتحدة باالزدراء، وبدون إعالن رسمى للحرب بدأت الواليات المتحدة 
  . قصفاً جوياً عنيفاً على أفغانستان٢٠٠١ أكتوبر ٧فى 

وكان . غانية كحبات المسبحة، الواحدة تلو األخرىوتساقطت المدن األف
الجنرالت األمريكان يبحثون عن أهداف صالحة للقصف فى بلد أنهكته الحروب، 

لم تكن هناك بنية تحتية قوية، وال أهداف عسكرية . وهد أبناءه الجوع والمرض
 كانت الطائرات تقذف بحممها فوق جبال تورا بورا على أمل العثور على. واضحة

ولم تكن كلفة الحرب فى األيام . قادة طالبان فى أحد كهوفها، ولكن دون جدوى
األولى، بالنسبة لألمريكيين عالية، لكنها كانت بالتأكيد كبيرة جداً فى صفوف 
األفغان، حيث كلفتهم أضعاف أضعاف عدد الذين سقطوا فى نيويورك وواشنطن 

  .جراء أحداث سبتمبر اإلرهابية
يع من القصف األمريكى على أفغانستان، قتل خاللها ما يزيد فبعد ثالثة أساب

وال إرهابى واحد متورط فى الهجمات على أمريكا تم "  ألف أفغانى، ٢٠على 
بدالً من ذلك فإن أحد أفقر وأكثر األمم المنكوبة . القبض عليه أو قتله فى أفغانستان



  ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a ١٨٩

  

يون أهدافهم العسكرية تم إرهابها بواسطة األقوى، حيث استنفد الطيارون األمريك
المشكوك فيها، وبدءوا فى تحطيم البيوت الطينية والمستشفيات ومخازن الصليب 

  )1( ."األحمر، والشاحنات التى تحمل الالجئين
 المبدأ هذا منطق إن. شرعية الحرب هذه تكن لم الدولي، القانون ووفق" 
 أن أساس على دةالمتح الواليات قصف المتحدة للملكة يبرر أن يمكن األمريكي
 أن أو اتيالثمانين خالل المتحدة الواليات في تعيش كانت إيرا منظمة أعضاء بعض
 الباسك -إيتا منظمة أعضاء بعض أن مبرر تحت فرنسا قصف إلسبانيا تبرر

 العالم دول أفقر من واحدة حالة بصمت العالم راقب. هناك كانوا االنفصالية
 محرمة ومنها متطورة بأسلحة للقصف تعرضت المدمرة للحروب تعرضاً وأكثرها
 قُتلوا بالقاعدة، أبداً يسمعوا لم الذين األفغان). منضب ويورانيوم كيميائية (دولياً
 بعيدون هم أمر بسبب ذلك وكل مقعدين، أو/و مشوهين أصبحوا أو القصف جراء
 ياتالوال نجاح أن كم أفغانستان في األخيرة األحداث أظهرت .عنه مسؤولين وغير
 شن على وتمرسهم األفغان قدرة تِع لم أنها وكم سطحياً، كان حربها في المتحدة
 أخماس أربعة أن ناتولل العسكري القائد اعترف. وناجحة طويلة عصابات حرب
 الواليات عينت. ومستمر متزايد نمو في طالبان قوة وأن سيطرتهم خارج البلد

 وجود ال ألنه األفغان سخرية محل أصبح لكنه للبالد، رئيساً كرازي حامد المتحدة
 كابول داخل ةاألخير حداثاأل أن بل". لوكاب محافظ "فسموه العاصمة، خارج له

 ثقته لعدم أمريكان مرتزقة فهم يحميه، من أما. منه أكبر التسمية هذه حتىأنه  تبين
  )2 (."!سالمتها لضمان البالد خارج إلى عائلته نقل حين في. باألفغان

                                           
(1) Pilger,John,The War against Terrorism is a Fraud, The Mirror, November 

2001. 
ستيفن هاريس، فشل الحرب على اإلرهاب، ترجمة عبد الوهاب حميد، مقال منشور بتاريخ  )2(

 www. Arabvoice.com    : على موقع١٠/٩/٢٠٠٦
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ماذا فعل االحتالل األمريكى وحلفاؤه من : " ال الذى يطرح نفسه اآلنوالسؤ
 كرازاي؟ برئاسة مريكانألل عميل دمى نظام تنصيب سوىخير للشعب األفغانى 

 وتطوير تطور نإ معطياتها تعكس فغانستانأ احتالل من الماضية الخمس السنوات
 هدافهأ ضمن يدخل وال مريكيألا المحتل ولوياتأ حساب في يدخل لم فغانستانأ

 بحر نفط على الهيمنة حول فغانستانأ احتالل من االستراتيجي فالهدف المرسومة،
 مريكيألا والسياسي النفطي النفوذ وبين المنطقة هذه بين تربط وصل كحلقة قزوين
 ذربيجانأو جورجيا – المنطقة هذه من القريبة السابقة السوفييتية الجمهوريات في

" مريكيأ سد "بناء فغانستانأ على للحرب المركزية هدافألا نم نأ كما. وغيرهما
 هندي – باكستاني - فغانيأ تحالف تعزيز آسيا، شرق جنوب في الصين وجه في

 ال لشعبها يوفر لم فغانستانأ احتالل نأ هي اليوم والحقيقة .مريكيةألا المظلة تحت
 ال ولهذا سوأ،أ صبحتأ حياته بل المعيشة، ظروف تحسين وال االستقرار وال منألا

 ولما للمحتلين المقاومة يومياً وتتسع تتصاعد بل واالستقرار، منألبا المحتلون ينعم
 في مريكيألا للعدوان الكراهية وتزداد فغاني،ألا الشعب ضد جرائم من يرتكبونه

  )1 (".وغيرهما وباكستان فغانستانأ
 العنف دوامه" وبعد خمس سنوات من الحرب األمريكية ضد أفغانستان فإن 

 حلف قوات جنب في ةشوك صبحتأ طالبان وحركه  ، القصها قصهاأ من البالد تلف
 هذه صفوف في قتلي يشهد يمر يوم وكل  ،األمريكية والقوات  ' الناتو ' االطلنطي شمال
 تجمع ماكنأل متعمد قصف من يتكشف بما ةزمألا هأوط وتتضاعف  ، القوات
 ةلمطالب كرازي حامد فغانيألا الرئيس دفعت ةلدرج لذروةا االحتقان وبلغ  . المدنيين
 سبق فيما والتحقيق ةجوي بغارات القيام دعن ةالدق بتوخي الجنسيات ةالمتعدد القوات
  فغانستانأ في ةالمنصرم الخمس السنوات في نجزُأ عما تبحث وحينما  . انتهاكات من
 كان عما يتطور لم البلد فحال  ، الحدود ضيقأ في كانت نهاأ عرفت ذاإ تدهش ال

  . والسياسي والتكنولوجي االقتصادي تخلفه علي يزال وما  ، طالبان حقبه في عليه

                                           
 .أحمد سعد، مرجع سابق )1(
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 فيونألا ةزراع سوي يومهم قوت علي منه يحصلون ما يجدون ال االفغان يزال وال
 للشان المتابع علي ويصعب  . لغزوه ةالمبرر سبابألا حدأ  ، المخدرات في واالتجار

 عن يتواصل فالحديث  ، هناك مريكاأ ةلسياس محدد ملمح علي العثور يفغانألا
 العصور غياهب من واخراجها  ، ةوالقاعد طالبان فلول علي القضاء في ةالرغب

 قلأ الإ تجد لن تحقق ما الي تنظر ثم  ، المستويات كافه علي بها واالرتقاء  ، الوسطي
  )1(" . القليل
.bîãbq@ZóÓa‹ÈÛa@ÉÔän�¾aZ@ @

نت المحطة الثانية من محطات الحرب األمريكية ضد اإلرهاب، هى غزو كا
 عام واضحاً كان" ، والحقيقة أنه ٢٠٠٣إبريل من عام /واحتالل العراق فى مارس

. العراق نحو تحركها لبدء ذرائع إيجاد على العزم عاقدة بوش إدارة أن ٢٠٠٢
 بدأت. والعالم األمريكي لعاما الرأي أمام فعلها تُبرر أسباب إيجاد في مشكلتها كانت
 بزعم وإلحاقها القاعدة قيادة وبين العراقية السياسية القيادة بين رابط بوجود زعمها
 وجب عليه). وبيولوجية كيميائية (الشامل الدمار أسلحة يطور العراق أن هو آخر
 هنا ةالمفارق. القاعدة إلى األسلحة هذه مثل تسليم من منعه أو العراقي النظام إسقاط

 بأنها علم على كانت األمريكية الحكومة أن بل المزاعم، هذه كذب على تقتصر لم
 القاعدة، مع العراقي للنظام عالقة أية وجود عدم التالية الوقائع أثبتتحيث . كاذبة
  . ٢٠٠٦ سبتمبر ٨ في األمريكي رسجالكون تقرير أخيرة، مرة الحقيقة هذه وأكد

 السماحب ١٤٤١ األمن مجلس بقرار العراق التزم فقد الشامل الدمار أسلحة أما
 وفي. قيود أو حدود دون مكان أي وتفتيش الوصول بحرية المتحدة األمم لمفتشي
 حسب األمن مجلس إلى الوثائق من طن ألف ١٢ العراق أرسل ٢٠٠٢ ديسمبر
 الوثائق هذه على المتحدة الواليات سيطرت. المذكور قراره بموجب المجلس طلب

                                           
محمد إبراهيم الدسوقى، العراق وأفغانستان عنوانان للفشل األمريكى، جريدة األهرام المصرية  )1(

 .٢٥/٨/٢٠٠٦، عدد 
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 محررة بنسخ األمن مجلس أعضاء بقية زودت بينما - الوحيدة الكاملة خةالنس -
 المتحدة األمم في األمريكي السفير زعم). واإلضافة الحذف تتحمل (موجزة

. األمن مجلس أعضاء لبقية" تقنية خدمة "قدمت المتحدة الواليات أن تينروبوجني
 النسخة من كاملة ورةص وطلب المحررة النسخة قبول السوري الوفد رفض وعندما
 مفتشي توجه اتضاح مع و!أبداً الطلب لهذا المتحدة الواليات تستجب لم األصلية،

 من العراق خلو فيه يوضحون ٢٠٠٣ عام منتصف في تقرير إلصدار المتحدة األمم
 أن تزعم أخذتو. بالرعب المتحدة الواليات حكومة ُأصيبت الشامل، الدمار أسلحة
 فعل التخاذ تجهزت وبالمقابل.. الوقت كسب أجل من يناور العراقي النظام رأس
 المرتقب القرار بصدور متأخراً الوقت يكون أن قبل -العراق احتالل/ غزو -سريع
  . المتحدة األمم لمفتشي
 أكثر مدى على للحصار الخاضع -العراقي الجيش يتمكن أن متوقعاً يكن ولم

 الحديثة األسلحة بأكثر مجهز جيش مواجهة على قادراً يكون أن - عقد من
 الفعل، من محدود قدر لها العظمى القوة حتى أنه أثبتت المقاومة لكن. المتطورة
 - يومية ومادية بشرية خسارة من االحتالل لجيش وتسببه المقاومة سببته ما وبفعل
 احتالل منذ ".تُقهر ال التي األمريكية العسكرية القوة "أسطورة دمرت فقد -تقريباً

 في الشامل الدمار أسلحة عن للبحث تفتيش فريق أنشأ بوش أن ورغم العراق،
 أنحاء كافة في التفتيش من أشهر ستة حوالي وبعد. له قديم صديق وبرئاسة العراق
 البالد خلو ٢٠٠٤ سبتمبر ٣٠ بتاريخ تقريره في استنتج الفريق هذا حتى العراق،

 أي لتطوير خطة أية هناك تكن ولم غزوال قبل والبيولوجية الكيميائية األسلحة من
  .منها
 وكذا عسكري، فعل بأي يسمح الدولي األمن مجلس عن صادر قرار غياب فيو

 ذرائع كانت االحتالل قبل العراق ضد االدعاءات تلك أن على الالحقة البراهين
 على تصرفت بوش إدارة بأن رأيه العالم يشكل أن غريباً ليس عندئذ كاذبة، مزيفة
 العراقيين من األلوف مئات وجرح قتل فكانت الحصيلة أما .قانوني غير نحو
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 االحتالل، ظل في العام والنظام القانون انهيار التحتية، البنية تدمير األبرياء،
 يرغبوا لم أو وطنهم في الحياة يستطيعوا لم ممن واألساتذة العلماء آالف وهجرة
  )1 (".الوحشي االحتالل هذا ظل في العيش

  عد ثالث سنوات من احتالل العراق، ماذا كانت النتيجة ؟؟وب

أكدت دراسة أعدها فريق من الباحثين األمريكيين والعراقيين العاملين فى 
 ألف شخص قد لقوا ٦٥٥، أن ٢٠٠٦مجال الصحة العامة، نشرت فى أكتوبر 

، وعلى ضوء هذا الرقم ٢٠٠٣حتفهم فى العراق منذ الغزو األمريكى فى مارس 
  !!.  شخص يومياً ٥٠٠ القول أن معدل القتلى العراقيين هو يمكن

ورغم أن الرئيس األمريكى قد رفض نتائج هذه الدراسة، ووصفها بأنها تفتقر 
إلى المصداقية، إال أن ذلك ال يعنى التقليل من شأنها، خاصة فى ظل وجود 

ة، أن فقد صرح البنتاجون فى وقت سابق على هذه الدراس. مؤشرات أخرى تدعمها
 قتيالً ١٢٠أكثر من ثالثة آالف مدنى عراقى يموتون كل شهر، وبمعدل يصل إلى 

 ألف ١٥٠، عن أن ٩/١١/٢٠٠٦كما كشف وزير الصحة العراقى فى !!. يومياً 
مدنى عراقى لقوا حتفهم فى أعمال عنف خالل السنوات الثالث الماضية، إضافة 

  .فير الرعاية الصحية لهم ألف مصاب تعجز الحكومة عن تو٦٠٠إلى أكثر من 
وأياً كانت حقيقة األرقام، فإنه من المؤكد أن القتل والموت أصبح مقرراً يومياً 

  !!. شخص يومياً ٥٠على الشعب العراقى المنكوب، بمعدل يزيد على 
 CNNأما فيما يخص القوات األمريكية فى العراق، فقد نشرت وكالة 

، أن الجيش ١١/١٠/٢٠٠٦ترونى يوم اإلخبارية األمريكية على موقعها االلك
األمريكى أكد فى بيان له ارتفاع حصيلة القتلى من قوات الجيش األمريكى فى 

أى ما يقارب عدد الذين لقوا حتفهم فى أحداث .  جنديا٢٧٤٩ًالعراق منذ الغزو إلى 
  !!. سبتمبر اإلرهابية ١١

                                           
  .   ستيفن هاريس، مرجع سابق )1(
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لشك، أن أهداف وبعد ثالث سنوات من االحتالل، يبدو واضحاً بشكل ال يقبل ا
 القضاء على أسلحة الدمار الشامل ونشر –أمريكا المزعومة لغزو العراق 

  !!. إنما كانت أكذوبة كبيرة لتحقيق أهداف أخرى غير معلنة –الديمقراطية 
، فقد اتضح كذب اإلدارة األمريكية فيما يتعلق فبالنسبة ألسلحة الدمار الشامل

التفتيش األمريكى الذى أنشأه بوش بنفسه بهذه المسألة، خاصة بعدما أكد فريق 
 فى تقريره – كما أسلفنا –للبحث عن هذه األسلحة، وبرئاسة صديق قديم له 

، خلو العراق تماماً من أية أسلحة كيميائية أو ٢٠٠٤ سبتمبر ٣٠الصادر بتاريخ 
بيولوجية أو ذرية، قبل الغزو، كما أكد أيضاً، أنه لم تكن هناك أية نية أو خطة 

  .اقية لتطوير أياً من هذه األسلحةعر
إن الحقيقة التى ال مراء فيها أن هدف األمريكان كان وال يزال نهب نفط 
وثروات وخيرات العراق، وتحويل أراضيه إلى قاعدة انطالق عسكرية عدوانية 
إلرهاب وتدجين األنظمة والبلدان المجاورة للعراق، فى حظيرة خدمة المصالح 

  .تها العابرة للقاراتاألمريكية واحتكارا
ومما يؤكد ذلك أيضاً، ما أعلنه الرئيس األمريكى فى خطابه للشعب األمريكى 
بمناسبة الذكرى الخامسة لهجمات سبتمبر، من أن الحرب ضد اإلرهاب أكثر من 
. مجرد صراع عسكرى، ووصفها بأنها صراع أيديولوجى فاصل فى القرن الحالى

اع من أجل الحضارة، ألن الواليات المتحدة وأنه ليس صراع حضارات ولكنه صر
أنه : ، وأضاف بوش(!!)تقاتل للحفاظ على أنماط الحياة التى تتمتع بها الدول الحرة 

سئل كثيراً لماذا غزا العراق مادام لم يكن نظام صدام حسين مسئوالً عن هجمات 
، وأن أن اإلجابة هى أن نظام صدام كان يمثل تهديداً واضحاً: سبتمبر ؟، وقال

، وأن نظام صدام كان يمثل (!!)اإلدارة األمريكية والكونجرس رأوا هذا التهديد 
خطراً بعد هجمات سبتمبر ال قبل للعالم به، وكرر بوش مقولته بأن العالم أصبح 

  . (!!)أكثر أمناً بعد سقوط نظام صدام
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 وكما هو واضح من خطاب بوش، فإن الحقائق والوقائع ال تهم، وإنما المهم
  .فقط هو ما يراه الكونجرس واإلدارة األمريكية

درجة العبثية وفساد الذوق فى هذا " ، فإن بالنسبة لمسألة نشر الديمقراطيةأما 
فمنذ متى ... االدعاء كان من المفروض أن تكون واضحة حتى قبل أن يبدأ الهجوم 

من أجل تقبل دولة كبيرة أن تضحى بالمال والعتاد، ناهيك عن أرواح أوالدها، 
سعادة ورفاهية شعب صغير ال ينتسب إليها ال برابطة الدم وال بالثقافة، بل وال 
تكف هذه الدولة الكبيرة من زمن طويل عن تحقير ثقافته واإلساءة إلى األمة التى 
ينتسب إليها ؟، وتاريخ الواليات المتحدة فى تأييد نظم ديكتاتورية فى العالم الثالث 

لك تاريخها فى تدبير االنقالبات الدموية وغير الدموية أطول من أن يحكى، وكذ
كما أن األدلة هى أكثر . لقلب نظم ديمقراطية من أجل مصالح مادية بحتة لشركاتها

من أن تحصى على أن مثل هذه المصالح هى أيضاً التى تقف وراء هذا الهجوم 
  .على العراق

وم، ولكن الفضيحة كل هذا كان من الممكن استنتاجه حتى قبل أن يقع الهج
الحقيقية حدثت بعد بداية الهجوم، إذ لم تستطع الشركات األمريكية صبراً، ولم تطق 
االنتظار حتى تنتهى الحرب ويتم إرساء قواعد الديمقراطية، ثم تبدأ بعد هذا بتوقيع 
االتفاقات وإرساء العطاءات التى تعطى الشركات األمريكية األولوية على ما عداها 

ص فرص الربح المتولدة عن االحتالل،  بل شرعت القوات المهاجمة فى فى اقتنا
توزيع العقود وإرساء العطاءات بمجرد دخولها أرض العراق، وأحياناً كانت تعطى 
عقد المقاولة الخاص بإعادة تعمير مرفق أو إصالح منشآت أو أنابيب بترول حتى 

كات شركات أخرى غير ، خوفاً من أن تنازع هذه الشر!!قبل أن يتم تدميرها 
  )1 (."أمريكية

                                           
 ٢٧-٢٦جالل أمين، عصر التشهير بالعرب والمسلمين، مرجع سابق، ص ص . د )1(
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وبالفعل صار تعمير العراق واالستثمارات الكبيرة التى يفترضها، الشاغل " 
والحقيقة أن الحرب نفسها، بافراطها فى . الرئيسى ألولئك الذين خططوا للغزو

استخدام األسلحة الذكية، واسرافها فى استخدام الذخيرة الفائقة الدقة، مثلت سوقاً 
وعلى وجه اإلجمال فإنه خالل عام . ة لعدد من شركات األسلحة األمريكيةخرافي
، ومع توقع اندالع الصراع المسلح، اشترى البنتاجون من هذه الشركات ما ٢٠٠٢
 مليار يورو من األسلحة، وهو يعادل اإلنتاج المحلى لبلد مثل كولومبيا، ٨٠قيمته 

 مليار دوالر كل يوم، ٢: بلغ الفلكىوقد كلفت هذه الحرب الواليات المتحدة هذا الم
وخالل العشرين يوماً األولى للقتال أنفقت واشنطن قرابة أربعين مليار دوالر، أى 
ضعف القيمة السنوية لكل النفط الذى تنتجه بغداد، وهو مبلغ يفوق الناتج المحلى 

  .اإلجمالى الكلى للعراق
 رئيسية على أيدى وتواصل واشنطن تأكيد أن التعمير سيتم تأمينه بصورة

وتبين القوائم األولى بالمؤسسات المستفيدة أن . الشركات األمريكية والبريطانية
الحكومة تريد أن تكافئ فى المحل األول الشركات التى أسهمت أكثر فى تمويل 

فعلى سبيل المثال، فإن الرجل . حملة جورج بوش، دون أن تنسى الرفاق األثيرين
عدة أسابيع حاكماً عاماً على بغداد، الجنرال السابق جاى الذى قام بوش بتعيينه ل

جارنر، هو رئيس مؤسسة سالح إس واى كولمان المرتبطة بشركة رايثيون من 
أجل تصنيع صواريخ باتريوت الشهيرة التى تم استخدامها بكل تلك الوفرة أثناء 

  .القتال
نوب العراق، تم عندما كان ينبغى اطفاء آبار النفط المشتعلة فى ج: مثال آخر

اختيار شركة كيلوج براون آند رووت، التابعة لعمالق األشغال العامة هاليبيرتون، 
كذلك كشفت ، التى كان مديرها، ألعوام عديدة، ديك تشينى النائب الحالى للرئيس

الصحافة أن أحد األشخاص الذين كانوا األكثر مطالبة بهذا العدوان ضد العراق، 
لى إلسرائيل بشراسة، رئيس مجلس الدفاع فى البنتاجون، كان ريتشارد بيرل، الموا



  ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a ١٩٧

  

يتفاوض آنذاك على امتياز عقود مهمة فى مجال االتصاالت فى العراق الجديد، 
  )1 (."لصالح شركة جلوبال كروسنج التى يعمل مستشاراً من مستشاريها الرئيسيين

، وإنما هى إذن، فالهدف الحقيقى لألمريكان ليس هو الديمقراطية كما زعموا
المصلحة والمكاسب المادية الضخمة التى كانوا يخططون القتناصها والفوز بها 

  .والوصول إليها، حتى ولو كان ذلك على جثث العراقيين األبرياء
ولكن الفضيحة األكبر للقوات األمريكية بعد احتالل العراق، ظهرت عندما 

قية، حيث الوثائق والرسوم رأيناها تفرض حراسة مشددة على وزارة البترول العرا
والخرائط الضرورية إلحكام قبضتها على البترول، وفى نفس اللحظة تقف متفرجة 
ال تحرك ساكناً، وهى تشاهد عمليات نهب متحف الحضارة العراقية، وحرق المكتبة 
الوطنية فى بغداد، بترتيب خاص بال شك، مع المسئولين عن الهجوم، لما يحققه هذا 

اق من فوائد ال تقدر بثمن إلسرائيل على وجه الخصوص، والتى النهب واإلحر
  . !!تريد عراق بدون تراث أو ذاكرة

شهدنا أعمال تخريب همجية بشعة لآلثار، سمحت بها القوات األمريكية، " فقد 
نهب متاحف اآلثار، : أدت إلى دمار جانب كبير من دالئل كل أمجاد الماضى

تحف الفن الحديث، وتدمير الكونسيرفاتوار القومى واحراق المكتبة القومية، ونهب م
آالف من . للموسيقى، واحراق المكتبة القرآنية، وأكثر من خمسة آالف موقع أثرى

 ألف قطعة أثرية جرت سرقتها، ٧٥قطع متحف بغداد جرى تدميرها، وأكثر من 
نة مما دفع مارتن سوليفان مستشار الرئيس بوش للثقافة، وجارى فايكان عضو اللج

األمريكية للملكية الثقافية، إلى تقديم استقالتيهما بسبب سلبية القوات األمريكية أمام 
  )2 (."هذه األعمال البربرية

                                           
 ١٧٦-١٧٤ابنياسيو رامونيه، مرجع سابق، ص ص  )1(
 ١٧٤-١٧٣ المرجع السابق، ص ص)2(
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ومن الناحية السياسية، فإن العراق بعد ثالث سنوات من االحتالل األمريكى، 
أصبح على شفا التقسيم إلى ثالث دويالت منفصلة، بل أن الكاتب الصحفى 

، أن ١١/١١/٢٠٠٦كرم محمد أحمد يؤكد فى مقال له نشر بتاريخ المصرى م
   )1 (:العراق قد تم تقسيمه بالفعل ولم يبق إال االعتراف بذلك رسمياً، حيث يقول

ال أظن أن األمر يحتاج إلى تدقيق النظر كى نتأكد بالفعل أنه فى شمال العراق 
حكومتها المستقلة وموازنتها تقوم اآلن بالفعل دولة مستقلة فى كردستان العراق لها 

المنفصلة وجيشها المحلى وشرطتها الخاصة، ولها نشيدها الوطنى ويرفرف فى 
  . سمائها علمها الكردى بديالً عن علم العراق

وفى الجنوب يكاد يقوم إقليم عراقى شيعى يأخذ طريقه حثيثاً نحو االستقالل، 
شياته المسلحة ويستند إلى يضم واليات الشيعة التسع فى جنوب العراق، له ميلي

دستور رسم خطوطه العريضة بول بريمر أول حاكم مدنى أمريكى بعد سقوط 
صدام حسين، يسمح لكل اقليم بحق السيطرة على موارده الطبيعية كما يعطى 
لقرارات الحكومة المحلية أفضلية التطبيق ان تعارضت مع قرارات الحكومة 

  .المركزية
 العراق هم القوة الوحيدة التى ترفض تقسيم العراق ويكاد يكون السنة فى وسط

واقع الحال إذن أن التقسيم قد أصبح . وتقاتل ضده فى وجه أغلبية شيعية وكردية
وواقع الحال أيضاً يقول . واقعاً على األرض، ولم يعد باقياً سوى االعتراف بحقيقته

 ال تريد أن تهدأ أو أن التقسيم يكرس اآلن حرباً أهلية مستعرة بين السنة والشيعة
  .تتوقف قبل أن يتم فصل السنة عن الشيعة فى كل األحياء المختلطة داخل العراق

هل كان تقسيم العراق ضمن : ويتساءل مكرم محمد أحمد فى نهاية المقال
 على انضاج ظروفه على نار نالنيات المخبأة منذ بداية الغزو، عمل األمريكيي

ن هذا غير مستبعد، خاصة مع تعمد القوات هادئة لضمان نجاحه ؟ ويجيب بأ
                                           

 .١١/١١/٢٠٠٦ مكرم محمد أحمد، لم يبق إال االعتراف، جريدة األهرام المصرية، عدد )1(
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األمريكية العمل على تفكيك الجيش والنظام العراقى منذ بداية الغزو، وتعمد وضع 
قانون تعتبر بنوده األساسية بمثابة خارطة طريق لتقسيم العراق، وتفكيك وحداته 

  !!.إلى حد يجعل فى إمكان كل والية أن تشكل اقليماً بذاتها 
ه بعد ثالث سنوات من االحتالل، أصبح الفشل هو الالفتة والنتيجة، أن

المرفوعة على أرض العراق، وانعدام األمن هو السمة السائدة فى أرض الرافدين، 
 ومحتليه بابنائه المنكوب البلد هذا علي جديد يوم صباح شمس تشرق ال" حيث 
 القتلى من اآلالف وسقوط ةالملغوم والسيارات القنابل انفجار دوي سماع بدون

 يعيش عملياً العراق نأب القول التجاوز من يكون ولن  . ةجرير وال ذنب بال المدنيين
 من عمد وعن تأجيجها بفضل  ، ةوالسن ةالشيع بين ةمعلن غير ةهليأ حرب وسط
 ظلموا ةالشيع نأ علي اعتماداً ةالطائفي ةالنعر غذت التي ةالمتحد الواليات جانب
 ةلسد بايصالهم فات عما تعويضهم حقهم من نأو دامص عهد في ةمتتالي لعقود
 ةتقوي علي ساعدت بأنها مريكاأ فوجئت يقولون كما مالطا خراب وبعد  . الحكم
 تأزم اشتداد مع تشتهي وقتما يرانإ تستغله قط لمخلب تحولوا الذين  ، ةالشيع ةشوك

    . والغرب واشنطن مع نزاعاتها
 والئها في جماهيرياً المطعون ةراقيالع ةالحكوم فشلت العملي الشق وفي
 يكاد وغيرها المالكي نوري حكومه فعلت ومهما  ،شخوصها استقامة وفي  ، للعراق
 علي ةوالقبيل ةللطائف الوالء عناصرها تقديم مع  ، العراقيين برضا تفوز نأ يستحيل

 القوات نصيب من كان كذلك والفشل  . العراق مستقبل كان ولو حتى  ، عداه ما
 مع حتى  ، العنف وقف تستطع لم التي  ،األمريكية القوات بقياده الجنسيات ةالمتعدد
 فحيناً  . واخفاقها تخبطها علي ةالمدارا خاللها من حاولت شتي بحجج تذرعها
 نأ خرآ وحيناً  ، العنف عمالأ خلف يقفون ومعاونيه اعتقاله قبل صدام نأب تذرعت

 هو وها  ، عنها مسئول العراق في ةاعدالق تنظيم زعيم الزرقاوي مصعب بوأ
 الخسائر مريكاأ وتتكبد  .  اشتعاال العنف نار تزيد هذا ومع  ، ةمد منذ قتل الزرقاوي
 علي محافظتها مع العراقي المستنقع من للخروج باب عن وتبحث  ، يومياً ةالبشري
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 بالغاً ضرراً قسيلح المبكر انسحابها نأ تعلن دوما نراها ولذا  . المفقود وجهها ماء
 الجنود وانتهاكات وجرائم خزي عن ماأ  .إرهابية ةدول فيه وستظهر بالعراق

 ةدلأ وطمس خفاءإ ليهاإ ويضاف  ، خجل بال فحدث العزل المدنيين بحق مريكيينألا
   )1(". ةالمشين جرائمهم تثبت

وإذا كان االعتراف سيد األدلة كما يقولون، فقد اعترف الرئيس األمريكى 
ج بوش بفشل سياساته فى العراق، وبأنها ليست ناجحة بالشكل الكافى،  عقب جور

هزيمة حزبه الجمهورى أمام الديمقراطيين فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس 
، كما اعترف وزير دفاعه ٢٠٠٦األمريكى والتى جرت فى السابع من نوفمبر 

ل االستقرار فى العراق ال تسير المقال دونالد رامسفيلد بأن الجهود األمريكية إلحال
  !!.على نحو طيب 

وهكذا يبدو واضحاً، أن الرئيس األمريكى جورج بوش الذى فقد ثقة الرأى 
العام األمريكى فى أن يكون قادراً على النهوض بأعباء منصبه، قد فشل أيضاً فى 

 العراق اقناع األمريكيين المنقسمين على أنفسهم بوجود عالقة حقيقية بين حربه على
وحربه على اإلرهاب، أو دفعهم للتوحد مرة أخرى خلف سياسات إدارته كما فعلوا 

 سبتمبر، أو استعادة بعض من هذا التعاطف العالمى الواسع الذى ١١عقب أحداث 
  .حظيت به الواليات المتحدة عقب تلك األحداث
 أستاذ التاريخ ورئيس الجمعية –وأخيراً، يرى الدكتور رءوف عباس 

 أنه إذا كانت المقاومة الشعبية فى بورسعيد أثناء -مصرية للدراسات التاريخية ال
 وراء إعاقة تحرك قوى العدوان الحتالل ١٩٥٦العدوان الثالثى على مصر عام 

منطقة القناة كلها حتى السويس واسقاط النظام الثورى الذى جرؤ على قاعدة 
فإنه وبعد خمسين . ن الغاصبينواستردها م) قناة السويس(المصالح االستعمارية 

عاماً من هذا الحدث التاريخى العظيم، جاءت المقاومة العراقية لتُفشل المشروع 
                                           

 .محمد إبراهيم الدسوقى، مرجع سابق )1(
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االمبراطورى األمريكى الذى كان يخطط الحتالل سوريا ثم إيران بعد نجاحه فى 
احتالل العراق، حتى يعيد رسم خريطة الشرق األوسط بما يخدم المصالح 

  .الصهيوأمريكية
يفت الدمار الذى أصاب العراق ومئات األلوف من الشهداء فى عضد فلم 

المقاومة، كما لم تنجح اختراقات الموساد وإثارة الفتن الطائفية فى جعل جيش 
االحتالل األمريكى ينعم بالراحة، فحولت المقاومة العراق إلى مستنقع غاصت فيه 

يد على العشرين ألف جريح أقدام المحتلين وكلفتهم نحو الثالثة آالف قتيل وما يز
ولوال المقاومة العراقية الباسلة لما سارت األمور على هذا النحو، ولما . ومعوق

  .مات مشروع الشرق األوسط الجديد قبل أن يولد
 نهاية المشروع االمبراطورى – فى واقع األمر –فقد حددت المقاومة العراقية 

وهذه . سويس قبل نصف قرناألمريكى تماماً كما حدث لبريطانيا فى حرب ال
  ولكنها خالصة ما - يقول الدكتور رءوف عباس –النتيجة ليست من اجتهادى 
 فى مقال – رئيس مجلس العالقات الخارجية األمريكية –توصل إليه ريتشارد هاس 

له نشر األسبوع الماضى فى مجلة الشئون الخارجية، حيث يرى أن السياسة 
بسبب المقاومة العراقية التى جعلت من العراق التوسعية األمريكية قد فشلت 

  )1 (.أخرى بالنسبة ألمريكا على حد تعبيره) سويس(
.brÛbq@Z@‡Èi@ñ‡ÇbÔÛaUpaìä�@Z@ @

 هو تاريخ اندالع المواجهة بين القاعدة ٢٠٠١  سبتمبر١١ من الصعب اعتبار
ذلك والواليات المتحدة األميركية، فقد كانت المواجهة قائمة بين الطرفين قبل 

 منذ إعالن أسامة بن الدن وأيمن الظواهري عن تشكيل الجبهة بسنوات، تحديداً
  .١٩٩٨العالمية لقتال اليهود والصليبيين في يناير 
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 من التدقيق قد يفضي بنا إلى أن المواجهة قد بدأت منذ طرد أو إخراج بل إن مزيداً
، ومن ثم مبايعته ١٩٩٦ عام أسامة بن الدن من السودان، ودفعه إلى العودة إلى أفغانستان

للمال محمد عمر والشروع في تفكير جديد يتمثل في اعتبار الواليات المتحدة أصل 
الشرور في المنطقة، وأنها هي ال غيرها العدو األلد لألمة اإلسالمية، ليس فقط تبعاً 

العربي  بسبب دعمها لألنظمة الفاسدة في العالم الستهدافها اإلسالم والمسلمين، بل أيضاً
  .التي تقوم بمهمة المواجهة مع الظاهرة اإلسالمية

 إلى عملية المدمرة كول في ميناء ١٩٩٨ من عمليات نيروبي ودار السالم أغسطسو
وفي اإلستراتيجية  .، أطلق أسامة بن الدن حربه ضد الواليات المتحدة٢٠٠٠عدن عام 

ى استدراج الواليات المتحدة إلى الكامنة تقول أدبيات القاعدة إن أسامة بن الدن قد سعى إل
 إلى تجربة ضرب اإلمبراطورية ساحات قريبة يكون بوسعه استنزافها فيها استناداً

ومما . السوفيتية في أفغانستان، وفي استعادة تجربة هزيمة الواليات المتحدة في الصومال
ن على علم ينقله بعض القريبين من دوائر حركة طالبان والقاعدة أن المال محمد عمر كا

 إلى  سبتمبر، وأنه وافق عليها قناعة منه بأن الحرب على دولته وصوال١١ً  بهجمات
خالصة القول أن  . لرفضها التبعية للخيارات األميركيةإسقاطها كانت واقعة ال محالة تبعاً

حرب الواليات المتحدة على القاعدة تحت مسمى الحرب على اإلرهاب كانت قائمة قبل 
  )1 (. سبتمبر، لكنها أخذت شكال آخر بعد ذلك التاريخ١١ ماتهج

 اعتادت" ومنذ اندالع المواجهة العالمية بين الواليات المتحدة وتنظيم القاعدة 
 منذ القاعدةمريكية على الحديث عن أنها قتلت أو أسرت ثلثي قادة تنظيم ألدارة اإلا

تبدو غير ذات صلة في رقام أل هذه الكن. ٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر عام 
 جيل جديد من المسلحين برزوضاع الجديدة، حيث ألضوء تكيف القاعدة مع ا

 بقاء أبرز قادة التنظيم حقيقةوالقادة خالل السنوات القليلة الماضية، باالضافة إلى 
  )2 (".طلقاء
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ورغم أن وكاالت المخابرات الغربية تدعى أن منظمة القاعدة قد تلقت 
كنها تعترف أيضاً أنها الزالت قادرة على ممارسة نشاطاتها، كما ضربات قاسية،  ل

  .أنها أصبحت مصدر حفز وإلهام لمنظمات أخرى تشاركها نفس أهدافها
 لتوسيع والسياسية المادية الظروف كل وفرت المتحدة الواليات أن" والحقيقة 

 أن ذلك. القاعدة لتنظيم جديدة قواعد لتشكيل أقوى فرص وإعطاء اإلرهاب مجال
 واألمنية العسكرية الدولة أجهزة وتفكيك العراق غزو المتحدة الواليات قرار

 بيئة خارج عملياته مجال توسيع فقط ليس القاعدة تنظيم على سهل والمدنية
 من تحقيق بغاية أمريكا لمواجهة مركزياً مجاالً العراق من هاتخاذ بل أفغانستان،
 القاعدة فرع تشكل األساس هذا وعلى. انأفغانست في يستطعه لم ما االنتصارات

 وأساليب المقومات من يمتلك أنه إال القاعدة لتنظيم امتداد أنه ورغم. الرافدين لبالد
 األمر أفغانستان، في األصلي القاعدة تنظيم مع العالم يعتده لم ما والتدمير القتل
   .خطراً شدأ لكنه القاعدة لتنظيم مواز تنظيم هو العراق فرع بأن يوحي الذي

 ال العراق في جديدة أوضاع أمام األمريكية المتحدة الواليات أصبحت إذن
 تراكمها التي الخسائر وحجم الهزائم سلسة مقابل قوة إال القاعدة تنظيم تزيد

 في العسكرية العمليات فشل إن بل. العالم في عسكرية قوة أكبر المتحدة الواليات
 مباشرة يمس مأزق في المتحدة الواليات وضع القاعدة تنظيم أعضاء على القضاء
 في المتحدة الواليات هزيمة أن ذلك. فيتنام على حربها فعلت مما أكثر كبرياءها
 ال تنظيم ضد فهي العراق في هزيمتها أما. أنظمة من مسنود شعب ضد كانت فيتنام
  )1 (".دولية أو إقليمية قوة أية تسنده

"  أن –علم االجتماع بجامعة الكويت  أستاذ –ويرى الدكتور على الطراح 
حققت انتصارات تمثلت في تغيير خريطة العالم واستراتيجية األمن القومي القاعدة 
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. لكثير من البلدان وتسببت أعمالها في زيادة اإلنفاق المالي على نظم الحماية األمنية
تهز واألكثر من ذلك استطاعت القاعدة أن . وجعلت العالم في حالة تأهب دائم

ديمقراطيات عريقة في العالم وجعلتها تغير من قوانينها ودساتيرها العريقة فقلصت 
فالواليات المتحدة األمريكية تغيرت . من الحريات العامة التي كفلتها هذه الدساتير

أوضاعها القانونية الخاصة بموضوع الحريات العامة، وأصبح االعتقال دون توجيه 
. بل وصل األمر إلى التنصت وتضييق حرية االجتماعاالتهام أمر ال غبار عليه 

كما هو الحال في بريطانيا وبلدان أخرى التي أثرت فيها هجمات القاعدة وجعلتها 
ربما يرد علينا البعض بقوله إن . تلجأ إلى مزيد من التضييق على الحريات العامة

 إال أننا أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما ترتب عليها يبرر تلك اإلجراءات،
 من التضحيات فالعالم الحر كما يقال قدم كثيراً. ننظر إلى األمر من زاوية أخرى

لما وصل إليه، وكان يفترض فيه أن يبحث عن بدائل أخرى توفر الحماية دون 
فالديمقراطيات العريقة ال تتراجع عن انجازاتها بل دائما تسعى . الثوابتباإلضرار 

 لقيم الحرية اإلنسانية، وهذا لم يحدث مع حالة لتطويرها لمزيد من الضمانات
  . الحرب على اإلرهاب

نحن أمام حرب جديدة، حرب ال ينتصر فيها من يملك التقنية الحديثة، فالسالح 
الموت هو الوسيلة والغاية، فهم تواقون لفكرة . الذي تحارب به القاعدة هو الموت

ن أمام معادلة غير متوازنة، إذ الموت بقدر ما الطرف اآلخر يتوق للحياة، إذن نح
ال يمكن أن تنتصر التقنية الحديثة التي يملكها العالم المتقدم على القاعدة وأنصارها 
طالما العالم الحر أو المتقدم الذي تتزعمه الواليات المتحدة يستخدم األدوات الخاطئة 

حر من القاعدة تشعر بالفرح لما وصل إليه العالم الو. في حربه على اإلرهاب
تراجع في الحريات العامة، بل هي تعتبر التغيير في القوانين بمثابة انتصار لها 

  )1 (".وأنها أجبرت العالم الحر على القبول بمنطقها
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وفى دراسة حديثة أصدرها المعهد الملكى للشئون الدولية فى بريطانيا بمناسبة 
 التهديد .. سنوات ٥القاعدة بعد ( سبتمبر تحت عنوان ١١ذكرى هجمات 

 أوضحت الباحثة والخبيرة فى شئون الشرق األوسط مها عزام، أنه )1() والتحديات
أن هناك تزايد في ظواهر التشدد في  تراجع في شعبية القاعدة، إالالعلى الرغم من 

الجماعات اإلسالمية، التي تسعى   يعبر عن نفسه في إطارهالشارع اإلسالمي، ولكن
كما اعتبرت أن  .عن نفسها ت الديمقراطية في التعبيروتحرص على استعمال اآلليا

العالقة الوثيقة بين السياسات  أهم ما نجحت فيه القاعدة هو تسليط الضوء على
ن قوة القاعدة ليس في أوأوضحت الباحثة . الغربية في الشرق األوسط واإلرهاب

 في الشارع رسالتها السياسية التي تعبر فيها عما يعتمل خطابها الديني وإنما في
نبهت إلى أن الغرب يواجه تحدي  كما .الغربية العربي من غضب إزاء السياسات
ستكون له تداعياته على العالقات بين مختلف  اإلرهاب داخل حدوده، وهو تحدي
   .الجاليات، وعلى الحريات المدنية

، تعرضت سبتمبر أعوام على هجمات ٥القاعدة وبعد   أن الدراسةواعتبرت
العسكرية إلى حد كبير، بل وأفقدتها الكثير  وجعة، أضعفت من قدراتهالضربات م

بيد أن الباحثة تنقل عن نشطاء في . من الشعبية في مناطق من العالم اإلسالمي
التنظيم، أسامة بن الدن، وأيمن الظواهري من محاوالت  القاعدة أن نجاة زعيما

إلى جانب ذلك، . نتصار للقاعدةاستهدفتهما هي في حد ذاتها ا القتل المتتالية التي
 إرهابية، اإلرهابيين في الدول الغربية ينفذون أعماالً يمثل ظهور مجموعات من

اإلسبانية مدريد، ثم في العاصمة البريطانية لندن،  على غرار ما وقع في العاصمة
المشكالت األمنية، ليطال إشكاليات أخرى، تمس   يتجاوز مجرداًحقيقي  ومشكالًتحدياً

  .لسياسات نفسهاا
إضعافه إلى حد كبير، السيما بعد  وتعتقد الباحثة أن جماعة القاعدة كتنظيم قد تم
 على تبعها من إجراءات حازمة جداً الحرب على أفغانستان، المعقل الرئيسي للتنظيم، وما
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والحقوقية التي سجلت ضد السياسة  وعلى الرغم من المؤاخذات القانونية. الصعيد الدولي
القاعدة، كفتح معتقالت سرية، وأخرى  ريكية واإلجراءات التي اتبعتها في التعامل معاألم

أمنية صارمة داخل البالد وخارجها،  وانتنامو، وما صاحبها من إجراءاتجغير سرية ك
خالياها التي كانت  وهن من قدراتأ القاعدة، و إضعاف ساعد إلى حد كبير فيإال أن ذلك 

  .يدة جدتفكر في تنفيذ هجمات

وإفشال العديد من المخططات اإلرهابية  ولكن ورغم كل تلك النجاحات في التضييق
يكشف عن فشل األجهزة األمنية ذات  في العالم، إال أن استمرار الهجمات هنا وهناك،

الجماعات، التي تبرز هنا وهناك، مفاجئة   في القضاء على تلكاإلمكانيات المتطورة جداً
إلى إن استمرار العمليات اإلرهابية، يرجع إضافة . ة وغير تقليديةخصومها بتكتيكات جديد

تزايد انتشار ظواهر التشدد والتطرف في العديد من الدول الغربية، بسبب بعض   إلىأيضاً
   .المتبعة السياسات

وكما يؤكد المحلل السياسى المصرى ضياء رشوان فقد شاعت أفكار القاعدة 
 بعض سعي  نموذج   ليإ وتتحول ليهاإ الشباب من فاآلال لتجذبفى كثير من الدول 

 وبحسب فيها يوجدون التي والمجتمعات الدول في محاكاته ليإ الءؤه من
 ضد جانبهم من يخوضونها التي الحرب في لهم ةالمتوافر ةالمحلي االمكانيات
وال تقتصر العمليات التى تشنها تلك الجماعات الدائرة فى فلك .  الغربي التحالف

قاعدة على دول التحالف الغربى ضد اإلرهاب، وإنما تمتد لتشمل الدول اإلسالمية ال
 التي والتحقيقات اإلرهابية العمليات تلك تفاصيل وضحتقد أو  .والعربية أيضاً

 منو ةمنطق وأ بلد كل في بها القائمين بين ربطت ةصل يس هناكل نهأ حولها جريتأ
 ربطت ةصل ال نهأو  ، عنها ةبعيد خريأ مناطقو بلدان في لها ةمشابه بعمليات قاموا
  )1 (.ةقاعدال وتنظيم الءؤه كل بين

                                           
ضياء رشوان، اإلرهاب من المواجهة الغربية إلى المواجهة العالمية، جريدة األهرام المصرية،  )1(
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وهو نفس األمر الذى تؤكده مها عزام فى دراستها، من أن الكثير من تلك 
المجموعات ال ترتبط بصالت تنظيمية حقيقية مع القاعدة، وإنما كل ما فى األمر 

 أصبح رصد تلك المجموعات ينطوى أنها تحمل فكرها ومنهجها فى العمل، وبالتالى
  .على صعوبة كبيرة

الشرق األوسط، السيما  واعتبرت الباحثة أن األوضاع السياسية المأزومة في
المنطقة كلها ساهمت  في فلسطين، والعراق ولبنان، واستمرار األنظمة الحاكمة في
تعبير عن كأسلوب لل في تقوية وإعطاء تبرير للكثير من الغاضبين للجوء إلى العنف

التي تلت  ومما زاد من تعقيد الوضع في المرحلة .رفض الواقع واالحتجاج عليه
أن يتحول إلى   من على الواليات المتحدة، احتالل العراق، الذي بدالًسبتمبرهجمات 
لتنظيم القاعدة،   للدولة الديمقراطية المسالمة، تحول إلى خلفية وقاعدة رئيسيةنموذجاً

العراق ال  بل وظهر مقاتلو القاعدة في. ساسي في أفغانستانالذي فقد معقله األ
  .كإرهابيين، وإنما كمقاتلين لالحتالل األجنبي

ورغم مقتل أبو مصعب الزرقاوى قائد تنظيم القاعدة فى العراق، فى غارة 
جوية أمريكية ناجحة بعد معلومات استخباراتية عن تواجده فى اجتماع سرى مع 

لك لم يحد من نشاط القاعدة فى العراق، فبعد مقتل الزرقاوى بعض أعوانه، إال أن ذ
بعدة أسابيع، ظهر شريط فيديو لخليفته فى قيادة التنظيم يبرز تدريبات قتالية عالية 
ألعضاء القاعدة فى العراق، ويتعهد باستمرار القتال ضد العدو األمريكى، ويتوعده 

  . سبتمبر١١بخسائر أكبر وعمليات أضخم من عمليات 
سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الغربية،  نأ  مها عزام دراسةؤكدوت

 الكثير من لدرجة أنالعربي واإلسالمي،  تثير غضب وسخط الكثير في الشارع
 يبرر العمليات ،العلمانيين من اإلسالميين وحتى من، الرأي العام في المنطقة

وفيما يبدو  .القوي ف في مواجهة في فلسطين، ويعتبرها سالح الضعياالستشهادية
الرأي العام اإلسالمي، الذي  فإنه بقدر ما فشلت القاعدة في استقطاب الغالبية من

يالمس قضايا جوهرية في   نجحت بخطاب تعبوي،هايفضل العمل السلمي، فإن
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بأوضاع األنظمة  إحداث إرباكات كبيرة في األوضاع القائمة، سواء فيما يتعلق
التي ظهرت بشكل فج  ما يتعلق بعالقة تلك األنظمة بالواليات المتحدة،العربية، أو في
فشل تنظيم القاعدة في التحول إلى  ه رغمأن وأخيراً تؤكد الباحثة .وغير مسبوق

عبر عن ت استطاعت أنإرهابية،   بقي بحسب وصفها حركةإال أنهحركة جماهيرية، 
  .هموم الغالبية المسلمة

يخص تنظيم القاعدة وخطابها المناوئ للسياسة وهكذا يمكننا القول فيما 
إن األمور تسير على نحو يستحق االحتفاء من قادتها، من الفشل في األمريكية، 

الوصول إلى قادتها، إلى ما يجري في العراق وأفغانستان من استنزاف للواليات 
  . اٍإلسرائيلي على مختلف األصعدةىاألمريكالمتحدة، إلى التخبط 
ا يرضي قادة القاعدة الذين يبدون سعداء بتحوالت المشهد، وكل ذلك مم

ويطلون بين الحين واآلخر صوتا أو صورة يناكفون قادة واشنطن ويعرون 
من المؤكد أن برنامج القاعدة القائم على رفض الهيمنة األميركية على  و.خطابهم

،  انتشاراًالمنطقة والعالم، ورفض التدخل في شؤون المسلمين وسواهم قد غدا أكثر
بدليل ما يحدث في أميركا الالتينية، وبدليل الوعي الشعبي الواسع بهذه المعادلة في 

بل إنه باإلمكان القول إن الكراهية التي تعاني منها الواليات  .شتى أنحاء العالم
ما يعني مالمتحدة في العالم العربي واإلسالمي لم تتوفر في أي وقت من األوقات، 

، خطاب مضي من فشل إلى آخر، في مقابل تقدم الخطاب اآلخرأن مشاريعها ست
  .القاعدة
.bÈiaŠ@Zâý�⁄a@Éß@òèuaì¾a@‡Çb—mZ@ @

بعد أسبوع واحد من أحداث سبتمبر كتب الكاتب الصحفى المصرى صالح 
 جري ما نإ: "  قائال١٩/٩/٢٠٠١ًالدين حافظ فى جريدة األهرام المصرية عدد 

  ، عليه وروبيألوا ىاألمريك الفعل ورد  ،٢٠٠١  بتمبرس  ١١  الثالثاء يوم كابوس من
 كذلك بالفعل وهو مريكاأ ضد البعض تصوره الذي  ، االستراتيجي الهدف حقق قد
  ، ةعام والمسلمين العرب ضد االستراتيجي الهدف حقق ولكنه ة،الظاهري ةالناحي من
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 يعرف صبحأ فيما  ، ومسلم عربي هو ما لكل العداء ةمنظوم نتاجإ عادأو حياأ نهأل
 تدور  ، ةالجبار ةوالدعاي االعالم ةلآ هي وها  !. الغرب في اإلسالموفوبيا ةبظاهر
 ضد ةمهول ةوكراهي عداء ةحمل ةمركز  ، مريكيألا وروبيألا الغرب في ةرهيب ةبقو

 الهجمات بارتكاب المتهمين  ،  عموما والمسلمين العرب ضد يأ ةالبرابر الوحوش
 ال ةحمل وهي  ، وواشنطن نيويورك في ةوالقو ةوالهيب القرار مراكز علي ةرهابيإلا
 العام للمزاج وطبقاً بالقطع لكنها  ، المنظور المستقبل في تتوقف وأ ستخمد نهاأ ظنأ

 نألو ةمقصود نهاأل  ، البعيد المستقبل في كثيراً وتتعمق طويالً ستستمر السائد
  ." !  !وغداً نآلا ةمطلوب نتائجها

 حدث بالفعل، حيث تصاعدت موجات الكراهية والعداء فى الغرب ضد وهو ما
العرب والمسلمين، وزادت حدة اإلسالموفوبيا التى تجتاح العالم الغربى خالل 

  .السنوات الخمس الماضية بشكل غير مسبوق
اإلسالموفوبيا ظاهرة أذكت نيرانها جملة األحداث اإلقليمية والدولية التى " و

: شرق األوسط فى بدايات األلفية الثالثة من عمر اإلنسانية ومعناهاشهدتها منطقة ال
الخوف المرضى وغير المبرر من الدين اإلسالمى، فأى شخص يدين بهذا الدين 

 مجرماً وإرهابياً، ومن ثم يتعين الحذر – وبحسب هذا المعنى –سيكون بالضرورة 
  )1 (."منه واالبتعاد عنه

صعود اإلسالموفوبيا فى ( بعنوان  بيومىعالءوفى دراسة للكاتب المصرى 
المراجعة السريعة لتكرار ظهور مصطلح ، يؤكد أن )2()المجتمعات الغربية

اإلسالموفوبيا في بعض أشهر الجرائد الغربية يكشف عن الزيادة المطردة في 
 .استخدامه خالل السنوات الخمس األخيرة بشكل عام وفي العام الحالي بشكل خاص

                                           
لماذا يخاف الغرب من اإلسالم، دار نهضة مصر للطباعة .. وندى، اإلسالموفوبيا سعيد الال. د )1(

 ٩ص. ٢٠٠٦والنشر، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 
    :عالء بيومى، صعود اإلسالموفوبيا فى المجتمعات الغربية، دراسة منشورة على موقع )2(

www.aljazeera.net 
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ل اإلعالم الغربية لمصطلح اإلسالموفوبيا يرتبط في العادة بظواهر استخدام وسائ
عدة مثل وقوع أو إحباط أحداث إرهابية تستهدف المجتمعات الغربية، مما يثير 
تساؤل الغربيين حول وجود توجهات معادية للغرب وسط األقليات المسلمة بالبلدان 

  . اإلسالم والمسلمينالغربية، وحول توجهات المجتمعات الغربية ذاتها تجاه
شيوع  فى الغرب يقول عالء بيومى أن معنى ومظاهر اإلسالموفوبياوعن 

مصطلح اإلسالموفوبيا هو في حقيقته انعكاس لتنامي ظاهرة يبحث لها الغرب عن 
  متزايداًتسمية، وقد يختلف البعض حول دقة المصطلح، ولكن هناك شعوراً

ترتبط بتنامي المشاعر السلبية تجاه اإلسالم ظاهرة اإلسالموفوبيا . بالظاهرة نفسها
 النطالق سلوكيات ساًاوالمسلمين في المجتمعات الغربية وتشكل هذه المشاعر أس

ظاهرة اإلسالموفوبيا على المستوى . غربية مجحفة بحقوق األطراف المسلمة
 تصور اإلسالم من خاللالفكري ترتبط بنظرة اختزالية لإلسالم كدين وكثقافة 

عة محدودة وجامدة من العقائد التي تحض على العنف والرجعية والنظرة كمجمو
السلبية لآلخر وترفض العقالنية والمنطق وحقوق اإلنسان، وهي معتقدات يؤكد 

اس مباشر لرسالة اإلسالم نفسها، كما تظهر في كالمصابون باإلسالموفوبيا أنها انع
  . يه وسلمالقرآن الكريم وفي سيرة الرسول محمد صلى اهللا عل

وينظر المصابون باإلسالموفوبيا إلى المسلمين على أنهم مجموعة واحدة تؤمن 
بتشدد بالفهم االختزالي السابق لإلسالم، وهم منخرطون في حركة سياسية عالمية 

 من وانطالقاً .لفرض هذه الرؤية على اآلخرين في حرب حضارية ال تتوقف
بيا أن العداء لإلسالم والمسلمين والتحيز الرؤى السابقة يرى المصابون باإلسالموفو

ضدهم أمر طبيعي ورد فعل تلقائي على طبيعة المسلمين الشريرة، لذا فهم يساندون 
  . التمييز ضد المسلمين وحشد قوى الغرب في حرب ضد اإلسالم وأتباعه

 لتصرفات تمييزية ضد المسلمين، وقد وبالطبع تمثل المعتقدات السابقة أساساً
 التصرفات صورة المطالبة بسياسات تحد من حقوق وحريات مسلمي تأخذ هذه

الغرب المدنية، أو تخضعهم لمراقبة متزايدة من قبل السلطات األمنية، وقد تأخذ 
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صورة انتشار لمشاعر سلبية تجاه المسلمين داخل المجتمعات الغربية كرفض العيش 
 وقد تنفجر أحياناً .مةبجوار جيران مسلمين ورفض بناء المساجد والمؤسسات المسل

في صورة أحداث عنف وتمييز وجرائم كراهية ضد المسلمين، وهي أحداث توثقها 
  .بعض المنظمات المسلمة ومنظمات الحقوق المدنية الغربية

هناك ى أن  مؤخراً فيؤكد الباحث عالء بيومأسباب تنامى هذه الظاهرةأما عن 
قراءات مختلفة ألسباب صعود ظاهرة اإلسالموفوبيا خالل اآلونة األخيرة، منها 

نة يقراءة ثقافية ترى أن صعود اإلسالموفوبيا هو انعكاس لمشاعر سلبية عميقة دف
في وعي المواطن الغربي ضد اإلسالم والمسلمين، وتعبير عن تحيز تاريخي 

  .ن وحضارتهموثقافي ضد اإلسالم كدين وضد المسلمي
وقراءة ثانية ترى أن ظاهرة اإلسالموفوبيا هي نتاج لبعض األحداث الدولية 
التي أثرت بقوة على العالقات بين العالم اإلسالمي والمجتمعات الغربية خالل 

 اإلرهابية ٢٠٠١سبتمبر ١١السنوات األخيرة، وعلى رأس هذه األحداث هجمات 
 ضربت –تكبوها شعارات إسالمية  رفع مر-وما تبعها من هجمات إرهابية 

إضافة إلى بعض المشكالت الثقافية . مجتمعات غربية مختلفة مثل إسبانيا وبريطانيا
 الغربية، مثل أزمة الرسوم – على العالقات اإلسالمية الدولية التي أثرت سلباً

الدانماركية، وأزمة تصريحات البابا بنديكت السادس عشر، وأزمة الحجاب في 
  . تصريحات بعض القيادات الغربية الدينية والسياسية المسيئة إلى المسلمينفرنسا، و

أما القراءة الثالثة المطروحة في هذا المجال فهي قراءة سياسية اقتصادية ترى 
أن صعود اإلسالموفوبيا خالل السنوات األخيرة انعكاس لبعض التغيرات المجتمعية 

سالمية خالل العقود األخيرة، وعلى الكبرى التي لحقت بالمجتمعات الغربية واإل
رأس هذه التحوالت تراجع قوى اليسار الغربي التقليدية التي سادت خالل النصف 
الثاني من القرن العشرين، وصعود قوى اليمين الثقافي والديني في الغرب والعالم 

  . اإلسالمي خالل الفترة ذاتها

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/
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طبيعتها القدرية التي فى فوبيا القراءة الثقافية لظاهرة اإلسالمووينتقد الباحث 
رض أن الخالف الثقافي بين المسلمين وأبناء المجتمعات الغربي خالف حتمي، تتف

 .وتكاد تعفي المسلمين من مسؤولية فهم المجتمعات الغربية وتفاصيل ما يدور فيها
كما تعفيهم من سبل توعيتها بصورة اإلسالم الصحيحة خاصة في ظل تنامي أعداد 

 في الدول الغربية، وانفتاح أعداد متزايدة من أبناء تلك المجتمعات على المسلمين
فهم اإلسالم والمسلمين، وتنامي قوى العولمة واالتصاالت بما يسهل عملية التواصل 

   .مع اآلخر وتوعيته
يعيب القراءة الثانية أنها تقتصر على األحداث المادية وتصورها منزوعة كما 

فهو لذا .  لتراكمات حدثت عبر عقود وليست نتاجاًلحظياًعن سياقها وكأنها ولدت 
 أكثر ديناميكية لفهم أسباب صعود ظاهرة القراءة الثالثة تمثل أسلوباًيرى أن 

  .اإلسالموفوبيا في المجتمعات الغربية خالل العقود األخيرة
 يمكن أن يلعبوه للتأثير على مسار وهي قراءة ترى أن للمسلمين والعرب دوراً

 مع - على المدى البعيد –وعلى رأس هذا الدور التحالف  .الظاهرة الخطيرةتلك 
قوى اليسار الغربي إلحياء األجندة اليسارية القائمة على نشر قيم العدالة االجتماعية 

ويكون ذلك عن طريق فهم طبيعة هذه األجندة،  .واحترام حقوق اآلخرين واألقليات
والتوفيق اإليجابي غير التلفيقي بين عناصر وما تعنيه على المستويات المختلفة، 

تلك األجندة والفكر اإلسالمي على مختلف المستويات بما في ذلك المستويات 
أما على المدى القريب والمتوسط، فيمكن أن يلعب العالم  .الفكرية واألخالقية
 تبني أولهما في مكافحة اإلسالموفوبيا على مستويين أساسيين، اإلسالمي دوراً

ض البرامج العلمية المنظمة لتوعية المواطن الغربي على نطاق واسع ومدى بع
التعاون مع األقليات  وثانيهما .، بصورة اإلسالم والمسلمين الصحيحةطويل نسبياً

المسلمة في الدول الغربية لتأهيل وتدريب أكبر عدد من السفراء المدنيين القادرين 
ن الغربي بشكل يومي ومحلي ومؤسسي على تقديم صورة اإلسالم الصحيحة للمواط

فبدون عدد كاف من هؤالء السفراء وبدون اضطالعهم بدورهم المنتظر في  .منظم
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التواصل مع نظرائهم الغربيين على أرض المجتمعات الغربية ذاتها، تكاد تكون 
  . بعيد المنال إن لم يكن مستحيالًمواجهة اإلسالموفوبيا أمراً

 أن موضوع الحرب على اإلرهاب الدكتور هيثم مناعويؤكد الكاتب السورى 
الغطاء اإليديولوجي لكل نزعات العداء تجاه العرب والمسلمين، وحقق حالة " شكل 

شك عام بالجاليات اإلسالمية في الغرب وأعاد فكرة تفوق الثقافة الغربية واإلنسان 
، وبقدر حيث يصبح هذا اآلخر لطيفا فقط عندما يكون عبداً. اء اآلخرالغربي وازدر

ما بحث عن استقالليته االعتبارية والثقافية والسياسية بقدر ما كان موضوع شك 
اإلرهاب الحقيقي اليوم ليس نتاج مجموعات فمن هنا و. وريبة وبالتالي محاصرة

لة عظمى تعتبر العنف صغيرة موزعة في أرجاء المعمورة بقدر ما هو سياسة دو
الوسيلة الفضلى واألسرع لتحقيق برنامج إعادة معالم السيطرة في البطن الرخو 

  )1 (".المدعو بالعالم العربي
والحقيقة التى ال شك فيها أن ظاهرة العداء لإلسالم والمسلمين، ليست نتاج 

 سبتمبر اإلرهابية وإنما هى سابقة على ذلك بكثير، حيث تضرب ١١أحداث 
وتقرر هذه الحقيقة المؤلفة . جذورها العميقة، فى العقل الجمعى الغربى بأسرهب

إن علينا أن نتذكر أن : " قائلة) محمد(البريطانية كارين أرمسترونج صاحبة كتاب 
االتجاه العدائى ضد اإلسالم فى الغرب هو جزء من منظومة القيم الغربية التى 

 الصليبية، وهى بداية استعادة الغرب بدأت فى التشكل مع عصر النهضة والحمالت
  )2 (."لذاته مرة أخرى

                                           
 .هيثم مناع، مرجع سابق.  د)1(
اقش تفصيلياً بإذن اهللا أسباب هذا العداء وجذوره وتطوره حتى بلغ ذروته بعد أحداث وسوف نن )2(

مقاومة .. لعبة خلط األوراق (سبتمبر اإلرهابية فى مطلع األلفية الثالثة، فى كتابنا القادم 
  ).!اإلرهاب أم إرهاب المقاومة ؟

 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/
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ويكفينا للتدليل على ذلك هنا، أن نورد نموذجين للكتابات المحرضة ضد 
اإلسالم والمسلمين، والتى ساعدت فى إذكاء روح العداء ضد المسلمين، وتصاعد 

  .حدة اإلسالموفوبيا فى الغرب
وهو الرجل يهودى برنارد لويس  المستشرق ال١٩٩٧ففى دراسة قدمها عام 

ن إ«: قال. المعروف بأنه جليس المحافظين الجدد الكبار وصفيهم ومرشدهم الفكري
ن الشعوب إو. سالمية التي يعتنقها المسلمونإلرهاب يكمن في صميم العقيدة اإلا

فحين انحسر . سالمية قد اعتادت االستعمار وال تستطيع االستغناء عنهإلالعربية وا
مار في القرن العشرين، واجهت األنظمة في العالم العربي اإلسالمي مشكلة االستع

أن : والنتيجة هي.. غياب القوى االستعمارية التي كانت توجه شؤونها ومصائرها
المنطقة العربية ما زالت تستجدي وتطالب بتدخل القوى األجنبية في كل قضية من 

األوسط، واالعتماد في ذلك ومن هنا يجب إعادة رسم خريطة الشرق . قضاياها
   .»على اسرائيل باعتبارها رهان المستقبل

.. من نحن؟ (األخير كتابه فىصموئيل هنتنجتون كما يقول المفكر األمريكى 
وهو يتحدث عن دور اإلسالم كدين وحضارة في ) تحديات الهوية الوطنية األمريكية

ان العداء لإلسالم «: الق. تحديد معالم الهوية األمريكية في الحاضر والمستقبل
والحضارة اإلسالمية، ودخول أمريكا في حروب مع دول وجماعات مسلمة في 

 عوامل من شأنها أن توحد صفوف األمريكيين من جديد، وأن ،السنوات القادمة
العرق : تجعلهم يعثرون على هويتهم المفقودة والمتمثلة في خصائص أربع هي

والثقافة االنجليزية .. والدين المسيحي البروتستانتي.. واالثنية االنجليزية.. األبيض
  )1(.»البروتستانتية

تنتشر فى الغرب " وال يقتصر األمر على المستشرقين والكتاب، وإنما 
. التصريحات المسيئة لإلسالم والمسلمين على لسان السياسيين وصناع القرار أيضاً

                                           
 . زين الدين الركابى، مرجع سابق)1(
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 هجوماً على –يجى  رئيس الحزب التقدمى النيرو–شن شارلى هاجن : فمثالً
المسلمين وشبههم بالنازيين، واتهم أعضاء من الحزب القومى البريطانى فى 
التليفزيون الفاتحين المسلمين األوائل بأنهم قوم من المجانين والمعتوهين، بل أن 
عضو الكونجرس األمريكى جون هوكس شبه عمامات علماء المسلمين بحفاضات 

إن : ابق للواليات المتحدة جون أشكروفت فقد قالأما النائب العام الس. األطفال
اإلسالم هو الدين الذى فيه يطلب منك اهللا إرسال ابن للموت من أجله، أما المسيحية 

  )1 (."فهى الدين الذى فيه يرسل اهللا ابنه للموت من أجلك
 هى التى خلطت األوراق وجعلت كل ٢٠٠١ سبتمبر ١١ولئن كانت أحداث " 

م حوله الشبهات، فال شك أن الرسوم الكاريكاتورية المشئومة، ما هو إسالمى تحو
 –هى التى كشفت جذور ومخاطر اإلسالموفوبيا التى فجرتها الصحف الدنمركية 

 رسماً كاريكاتورياً للنبى محمد صلى اهللا عليه وسلم فى سبتمبر ١٢عندما نشرت 
الشىء نفسه ، وفعلت ٢٠٠٦ يناير ١٠، وأعادت نشرها صحيفة نرويجية فى ٢٠٠٥

 واشعلت –صحيفة فرانس سوار الفرنسية وبعض الصحف األوروبية األخرى 
وقد . حريقاً احتجاجياً امتدت ألسنته إلى أماكن كثيرة فى العالم اإلسالمى وخارجه

 كفة الفتنة عندما اعترف بأنه ال – فى عناد –رجح رئيس وزراء الدانمارك 
تب أو ترسم أو تنشر ما تراه، مؤكداً أنه يستطيع أن يمنع الصحافة فى بالده أن تك

  )2 (."يقف إلى جانب حرية الفكر
وبعيداً عن هذه المكابرة، وذلك اإلصرار على إهانة المسلمين فى قدس أقداسهم 
فإن الحجج التى ساقها رئيس الوزراء الدانمركى بشأن انتصاره لحرية التعبير هى 

ناك جملة من القضايا ذات الصلة حجج واهية، فضالً عن أنها غير صحيحة؛ ألن ه
بتاريخ اليهود فى أوروبا محظور حظراً باتاً على جميع وسائل الميديا أن تتعاطى 

                                           
األصول الفكرية لموقف الغرب من نبى اإلسالم، كتاب .. يكرهونه؟ باسم خفاجى، لماذا .  د)1(

 ٥٠ص. ٢٠٠٦مجلة البيان السعودية، اكتوبر 
 ١١-١٠سعيد الالوندى، مرجع سابق، ص ص .  د)2(
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وهذا معناه ببساطة أن أى مسئول دانمركى أو ألمانى . معها ال تلميحاً وال تصريحاً
أو نرويجى أو فرنسى، يمكنه أن يتصل بإدارة التحرير فى أية صحيفة ليملى ما 

  !!.ء، بل ويتطوع بالمشاركة فى وضع قواعد النشر يشا
 خصوصاً فى قضية الرسوم المسيئة –والذى يبعث على الحنق والغيظ 

 أن الغرب يزعم أنه ينتصر لحرية الرأى مع أنه فى –لإلسالم ولرسوله الكريم 
فعندما أبدت إسرائيل انزعاجها !. أحداث مشابهة ذبح حرية الرأى دون أن يبالى 

من الشعوب األوربية ترى أن % ٥٩جة استطالع الرأى الذى تبين منه أن من نتي
إسرائيل بممارساتها العدوانية تمثل خطراً على األمن والسلم الدوليين، لم تتردد 
المفوضية األوربية فى تقديم االعتذار إلى الحكومة اإلسرائيلية، مؤكدة أن 

لممارسة الديمقراطية المباشرة استطالعات الرأى فى عمومها رغم أنها أحد أشكال ا
  .!!ال تؤثر على القرارات السياسية األوربية

وعندما أصدر وزير التعليم الفرنسى قانون جايسو الشهير الذى يجرم أى 
باحث أو كاتب يعالج من قريب أو بعيد قضية المحرقة أو الهولوكوست، لم يبك 

ولم ينبس أحد ببنت .  دمهاالباكون فى الغرب على حرية البحث العلمى التى أهدروا
شفة عندما سحبوا من الباحث روبير فوريسون وزميله هنرى لوك لقب دكتور، 
وطردوهما من مواقعهما العلمية فى جامعتى ليون ونانت فى فرنسا، عقاباً لهما على 

كما دفع أستاذ فرنسى آخر منصبه كأستاذ كرسى للتاريخ . أبحاثهما فى تاريخ اليهود
أن أحداً ليس فوق البحث العلمى :  لعناده عندما صرح قائالًالمعاصر ثمناً

واألكاديمى، وغاب عن بال المسكين أن زميالً له سبقه فى العناد فلقى حتفه مخنوقاً 
  !!.فى سريره 

فالثابت انطالقاً من كل هذه الوقائع، أن الحديث عن حرية الفكر هو حديث " 
اجية المعايير التى يرتع فيها الغرب إفك، وكلمات حق يراد بها باطل؛ ألن ازدو

ولسنا فى حاجة إلى التذكير . السياسى تُمارس فقط وبقوة ضد اإلسالم والمسلمين
بأن إصرار كثير من الصحف األوربية على نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى اهللا 
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عليه وسلم بحيث تظهر فى هذه الصحيفة اليوم، ثم تظهر فى الصحيفة الثانية غداً، 
الثالثة والرابعة بعد غد وهلم جرا، يؤكد بما ال يدع مجاالً للشك أن النية مبيتة مع و

سبق اإلصرار والترصد لتداول األزمة أو عولمتها، بحيث تصدق فى النهاية نظرية 
 عن –هنتنجتون الخاصة بصدام الحضارات، والحرب الصليبية التى حدثنا عنها 

  )1 (."ى جورج بوش الرئيس األمريك–عمد وليس زلة لسان 
وليت األمر أقتصر على الصحف ووسائل اإلعالم، وإنما تجاوزه إلى رموز 

البابا بيندكت السادس عشر بابا الدين المسيحى الغربى أنفسهم، حيث تزعم 
 مؤخراً الهجوم على اإلسالم من جديد، عندما اختار أن تكون مقدمة الفاتيكان

 ١٢اء األلمان فى جامعة ريجينسبرج يوم محاضرته التى ألقاها فى جمع من العلم
 – نقلها عن غيره – عبارة عن هجوم صريح على نبى اإلسالم ٢٠٠٦سبتمبر 

أرنى ماذا قدم محمد من جديد، وسوف لن تجد إال أموراً شيطانية وغير : قائالً
  .!!إنسانية، مثل أوامره التى دعا إليها بنشر اإليمان عن طريق السيف

 فاروق جويدةه الواقعة كتب الشاعر والكاتب المصرى وفى تعليقه على هذ
ال يمكن لنا أن نقرأ محاضرة البابا بعيداً عن مسار الفكر الغربى وموقفه : " قائالً

إن المحاضرة تدخل فى سياق تاريخ طويل . من العقيدة اإلسالمية تاريخاً وتأثيراً
 تقديرى أن الهجوم وفى... يحكم نظرة الغرب لإلسالم بكل ما فيها من حساسيات 

 إال – حتى وإن لم يكن على لسانه –الذى أورده البابا فى محاضرته على اإلسالم 
أنه يمثل صلب المحاضرة، ألنه يقارن بين اإلسالم والديانات األخرى فى عدة 
قضايا أساسية من بينها موقف الخالق سبحانه وتعالى فى كل دين، ومدى اقترابها 

نب قضية العنف التى حاول البابا أن يلصقها باإلسالم كما من لغة العقل، هذا بجا
فعل كثيرون غيره كان أخرهم الرئيس األمريكى بوش عندما قال أنه يحارب 

  )2 (."الفاشيستية اإلسالمية
                                           

 .١٣-١٢ المرجع السابق، ص ص )1(
 ٢٢/٩/٢٠٠٦ فاروق جويدة، بابا الفاتيكان بين الدين والسياسة، جريدة األهرام المصرية، عدد )2(
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والحقيقة أنه يمكننا فهم موقف البابا، وهجومه على اإلسالم ونبيه، عندما نعلم 
 تركيا إلى االتحاد األوربى، ولم يتنازل أن هذا البابا هو من عارض وبشدة دخول

عن موقفه هذا حتى اآلن، وكان مبرره أن تركيا تنتمى إلى دائرة ثقافية أخرى، وأن 
!! دخول تركيا إلى االتحاد األوربى سيكون خطأ جسيماً يسير عكس أمواج التاريخ 

كما . ن أن اإلسالم ال يمكن أن يتعايش مع العالم المتمد١٩٩٦وهو الذى كتب عام 
 قيادات المسلمين فى ألمانيا بدعوى أنهم قد ٢٠٠٥أنه نفس البابا الذى هاجم عام 

  )1 (!!."فشلوا فى إبعاد أبنائهم عن ظالم البربرية الجديدة 
وبعد أقل من شهر من تصريحات بابا الفاتيكان، عرض التليفزيون الدانماركى 

حزب الشعب الدنماركى شريطاً مصوراً ألحد الهواة، يظهر شباناً من أعضاء 
المشارك فى ائتالف الحكومة، يشاركون فى مسابقة لرسم صور مسيئة للنبى صلى 

وتصور احدى الرسوم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو يتبول . اهللا عليه وسلم
كما عرضت صحيفة . ويشرب الجعة، وأخرى تصوره كإرهابى يقصف كوبنهاجن

لصور المسيئة التى تم رسمها فى حفل لرسم  ا٦/١٠/٢٠٠٦أفنيسن الدانماركية فى 
ما وصفته بأبشع صورة للنبى الكريم صلى اهللا عليه وسلم، وتنص المسابقة على أن 

  .من يخسر فيها يرتدى برقعاً كنوع من المزيد من السخرية واالستهزاء باإلسالم
 والمسلمين بعد أحداث الخطاب األمريكى الرسمى تجاه اإلسالمأما فيما يخص 

 سبتمبر، فالجميع الزال يذكر أنه فى بداية سلسلة حروبه الكونية ضد اإلرهاب، ١١
، لكنه تراجع عنها الحرب الصليبيةأفلتت من الرئيس األمريكى بوش عبارة 

وسحبها بسرعة حين تم تنبيهه إلى خطورتها، فى وقت كانت الواليات المتحدة تبدو 
  .ن ضد اإلرهابفى حاجة ماسة إلى بناء أوسع تحالف دولى ممك

                                           
 ٤٦-٤٥باسم خفاجى، مرجع سابق، ص ص .  د)1(



  ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a ٢١٩

  

إال أنه وبعد مرور خمس سنوات على األحداث، عاد الرئيس األمريكى ليطلق 
 ٢٠٠٦مصطلحاً جديداً يبرر به حروبه الفاشلة ضد اإلرهاب، حينما قال فى يوليو 

  . ، ولم يتراجع بوش هذه المرة)الفاشية اإلسالمية(أنه يحارب ما أسماه 
عمليات لم يتغير،  تركيز على مسرحهذه السنوات الخمس من ال وبعد فهو،" 

على اإلرهاب هي  الحرب الكونية. لم يعد لديه ما يخفيه الشرق األوسط، هو مسرح
 لإلرادة األمريكية حرب إخضاع منطقة الشرق األوسط برمتها وببساطة شديدة، إذاً،

وألن التيار  .تيارات دوالً كانت أم تنظيمات أم: لمقاومتها وسحق كل من يتصدى
المرحلة فال  هذه الرئيسي الذي يحمل راية المقاومة في سالمي بات هو التياراإل

  )1 (".يسهل تبرير الحرب عليه بأس من نعته بالفاشية كي
ولكى ال يكون هناك وهم بشأن ما يقصده الرئيس بوش، فقد أوضح لنا كاتب " 

تى كافحها العالم خطاباته أن الفاشية اإلسالمية خليفة النازية والفاشية والشيوعية، ال
الغربى كله خالل الحرب العالمية الثانية وبعدها حتى انتهاء االتحاد السوفيتى 

  )2 (."وسقوطه
 وهو يشير Fascismo مصطلح مشتق من األصل اإليطالى Fascismوالفاشية 

، واستولت على مقاليد الحكم ١٩١٩إلى مبادئ الحركة الفاشية التى نظمت فى مارس عام 
والفاشية حركة سياسية . ١٩٢٢ تحت رئاسة بينيتو موسولينى فى أكتوبر فى إيطاليا

تنطوى فى نفس الوقت على مذهب فكرى يبررها، وهى تستهدف إقامة نظام ديكتاتورى 
  .يعارض األسس البرلمانية ويناصب الديمقراطية والليبرالية واالشتراكية العداء

رة السالم، وتعتقد أنها ويذهب موسولينى إلى أن الفاشية تعارض تماماً فك
مسلمة عديمة الجدوى، بل ويمكن أن تُلحق أضراراً بالمجتمع، كما تعارض تماماً 
األيديولوجية الديمقراطية على المستويين النظرى والتطبيقى، وهى ال تؤمن 

                                           
 .حسن نافعة، مرجع سابق.  د)1(
 ١٢/٩/٢٠٠٦ رضوان السيد، من حرب األفكار إلى الفاشية اإلسالمية، جريدة الحياة اللندنية، )2(
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ويحتفظ هذا المصطلح بمعناه الدقيق . بالليبرالية بصورتيها السياسية واالقتصادية
الجتماع السياسى، حيث يشير إلى األحزاب أو األيديولوجيات أو داخل تراث علم ا

الدول التى تتبنى أو تجسد سيطرة إرهابية حقيقية لجهاز الدولة القوى، وهى الدولة 
التى ال يظهر فيها الفصل بين القوة وحكم القانون، وتخضع لحزب سياسى واحد 

صبح الحزب النازى الذى وعلى هذا األساس أ. يتبنى أيديولوجية عنصرية أو قومية
أسسه أدولف هتلر فى ألمانيا، واأليديولوجية التى طورها، والدولة التى أقامها بعد 
اعتالئه السلطة فى ألمانيا، أصبحت جميعاً النماذج الطرازية للفاشية، وحلت محل 

  )1 (.نظائرها اإليطالية
الذي حظيت به الفشل  نتيجة أنه الدكتورة نهى خلفوتؤكد الباحثة الفلسطينية 

ذلك في العراق أو بشكل  كانسواء  ،دارة بوش في حربها الكونية ضد االرهابإ
بدأت الواليات  لبنان، صارخ في الحرب التي خاضتها اسرائيل ضد حزب اهللا في

دون فقدانها  يرانإ المتحدة البحث عن مصطلح لغوي جديد لتهيئة أجواء الحرب ضد
 الفاشية وعلى هذا األساس بدأ مصطلح. صالدعم الدولي واالوروبي بشكل خا

 االسالمية يظهر ويردد بشكل مجدد في قاموس المحافظين الجدد حيث لم يكن وارداً

ن الهدف من اختيارهم لهذا المصطلح هو أ ومن الواضح ،٢٠٠٢قاموسهم عام  في
اللغوية في المرحلة األولي والعسكرية في : وروبا في الحربينأ توريط تخويف ثم

ألن أوروبا هي التي عانت أكثر من غيرها من الفاشية في  وذلك .رحلة الثانيةالم
وتطويره الى ) الفاشية(استخدام هذا المصطلح القديم  نإ. الثانية الحرب العالمية

يأتي كمقدمة لتبرير الحروب القادمة والمرجح أن تشن على  )االسالمية الفاشية(
 .يرانإ

                                           
، قاموس علم االجتماع، )محرراً(محمد عاطف غيث . د: فى تحديد مفهوم الفاشية أنظر )1(

جوردون مارشال، : وأيضاً. ١٨٣ص. ١٩٧٩ العامة للكتاب، اإلسكندرية، الهيئة المصرية
موسوعة علم االجتماع، المجلد الثانى، ترجمة محمد الجوهرى وآخرين، المشروع القومى 

 ١٠٥٣ص . ٢٠٠٠،المجلس األعلى للثقافة،القاهرة،٢٥١للترجمة، العدد 



  ó�¾ì�ÈÛa@lb�çŠ⁄a ٢٢١

  

هو من الباحثين المناهضين للحرب بعنوان مقال للصحفي جيم لوب و بين وقد
، ان ٢٠٠٦سبتمبر ٢ بتاريخ )في صحافة المحافظين الجدد المفبرك االطار: الفاشية(

يسيطر عليها المحافظون الجدد واليمين المسيحي الصهيوني  والتي الصحافة اليمينية
 .بشكل مكثف في األشهر القليلة الماضية المصطلح د ذلكيقد بدأت بترد

ف أعداء التي تديرها إدارة بوش قد بدأت تعر الجديدة ن الحملة العدوانيةأرأيه  فيو
من جهة وتسمي نقاد الحرب المهدئين من جهة  فاشيون الواليات المتحدة علي أنهم

في محاولة لخلق أجواء نفسية مشابهة  وذلك ،لي مصطلح التهدئةإ أخرى استناداً
حيث استخدمت كلمة التهدئة بشكل  العشرين قرنلألجواء السائدة في الثالثينات من ال

الفاشلة لتفادي الحرب مع  البريطاني ساخر لوصف محاوالت اللورد تشامبرلين
   .ألمانيا قبل احتاللها لبولونيا

ساسية التي بدأت بترويج مصطلح الفاشية شبكة ألا اإلعالمية الشبكات ومن
، خروبرت مردواليهودى ويكلي ستاندارد التي يمتلكها  فوكس نيوز ومجلتها

 جالتوحيدية التي يقودها القس سان ميون بالكنيسة وجريدة واشنطن تايمز الخاصة
ن مجلتين يمينيتين أ كما .للمحافظين الجدد التابعة صن مون وجريدة نيويورك

 بترويج مصطلحات أمريكان سبكتيتيور بدأتا أيضاً و ريفيو ونالياخريين وهما ناش
ان  فبعد .بشكل مفرط لوصف ايران ورئيسها أحمدي نجاد التهدئةو النازية والفاشية

 في العام الماضي وخاصة  مقاال٩٥ًمصطلح الفاشية في  تايمز استخدمت واشنطن
 ٦٦ونال ريفيو نفس المصطلح ين استخدمت ناشأوبعد  االخيرة، شهرأفي الثالثة 

 هذا التعبير منذمرة، جاء دور بوش نفسه الذي استخدم ٤٨ سبكتيتور مريكانأمرة و

 اًليشمل تعريفه المبهم للفاشية كل شيء بدءا بتنظيم القاعدة وحماس ومرور اسبوعين
لد وزير الدفاع يثم جاء منذ اسبوع دور دونالد رامسف. حزب اهللا وايران وسوريةب

بشكل أدق عن خطر تواجهه الواليات المتحدة وهو نوع جديد من  تحدث الذي
نه ال يمكن التوصل أاالستفادة من دروس الماضي وهي  يجب نهأ الفاشية، مضيفاً
   .الفاشيين الى تهدئة مع
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 ساسي الذي يواجه العالم في المنظومة الفكريةألتحول الخطر ا وهكذا

من الخطر الشيوعي كما كان عليه الحال قبل انهيار االتحاد السوفييتي،  األمريكية
يصبح اليوم الخطر الفاشي  ل٢٠٠١ سبتمبر ١١االرهاب العالمي بعد  خطر الي

  )1 (.ما كان عليه في الثالثينات من القرن العشرين الي حيث يعود الحال
وهكذا، وبعد مرور خمس سنوات على حربها االمبراطورية ضد اإلرهاب، 
فإن ممارسات الواليات المتحدة لم تزد العداء الغربى ضد اإلسالم إال اشتعاالً، وكما 

رى صالح الدين حافظ، لم تكسر الحرب الصليبية أو يقول الكاتب الصحفى المص
الحرب ضد اإلسالميين الفاشيين، على حد قول الرئيس بوش نفسه،  المد اإلسالمى 
بشقيه الجهادى القتالى والسياسى المعتدل، بل زادت موجات التطرف، وصعود 

غرباً، التيارات اإلسالمية، من أفغانستان وباكستان شرقاً، إلى المغرب والجزائر 
مروراً بما يجرى فى فلسطين ولبنان والسودان والصومال وشبه الجزيرة العربية، 

  !!.امتداداً إلى إيران ودول القوقاز والشيشان 
.b�†b�@Z_@.bäßc@‹r×c@|j–c@�bÈÛa@Ýç@ @

بعد خمس سنوات من أحداث سبتمبر وإعالن الحرب األمريكية المفتوحة ضد 
  هل أصبح العالم أكثر أمناً ؟: احاإلرهاب، يطرح السؤال نفسه بإلح

الحقيقة أن هناك انقساماً حول اإلجابة على هذا السؤال؛ فهناك من يرى أن 
العالم أصبح أكثر أمناً، بسبب اليقظة الدائمة من أجهزة األمن والمخابرات حول 
العالم، والتنسيق الفعال بينها فيما يتعلق بمراقبة اإلرهابيين وتعطيل مخططاتهم 

  .رة حول العالمالشري
ولكننى أعتقد أن األمر على العكس تماماً من ذلك؛ وهذا االعتقاد ليس جزافياً، 
وإنما هو مبنى على العديد من الدالئل والمؤشرات التى تؤكد بما ال يدع مجاالً 

                                           
نى إلى الفاشية اإلسالمية، مقال من اإلرهاب الكو: نهى خلف، قاموس الحرب األمريكى.  د)1(

 www.amin.org:     على موقع٨/٧/٢٠٠٦منشور بتاريخ 
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للشك أن العالم بات أقل أمناً وأكثر خطراً من ذى قبل، والسبب فى ذلك ليس 
االت المخابرات، والتى تقوم بجهد خرافى للسيطرة على تقصير أجهزة األمن أو وك

سرطان اإلرهاب وتمويله، وإنما السبب يعود إلى أن المواجهة أصبحت مفتوحة 
عبر الزمان والمكان، فهى مواجهة بين أطراف عديدة ومتنوعة، بكل ما تحمله هذه 

  .المواجهة من مخاطر وضحايا
ننا إحصاء كل تلك األعمال وبنظرة سريعة للسنوات الخمس الماضية يمك

اإلرهابية التى جرت حول العالم، والتى يوضحها الجدول التالى من خالل التسلسل 
مع مالحظة أننا . ٢٠٠٦أكتوبر ١٠ وحتى ٢٠٠١سبتمبر ١١الزمنى لها منذ أحداث 

، استبعدنا كل أعمال العنف التى جرت فى أفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان
ن هذه األعمال ليست إرهاباً، وإنما هى مقاومة مشروعة لالحتالل إليماننا القوى بأ
  .والقهر األجنبى

  :٢٠٠٦ وحتى أكتوبر ٢٠٠١ سبتمبر ١١ترتيب زمنى للحوادث االرهابية بعد 
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، مركـز األهـرام للترجمـة    انفجار سبتمبر بين العولمة واألمركةإبراهيم نافع،   . ١
  . ٢٠٠٢والنشر، القاهرة، 

، ١٠، كتاب الحرية، العـدد      اإلرهاب والعنف السياسى  أحمد جالل عز الدين،     . د . ٢
  . ١٩٨٦اعة والنشر، القاهرة، مارس دار الحرية للصحافة والطب

، بعيداً عن اليسار واليمـين، مـستقبل الـسياسات الراديكاليـة          أنطونى جيدنز،    . ٣
  . ٢٠٠٢، الكويت، أكتوبر ٢٨٦شوقى جالل، سلسلة عالم المعرفة، العدد : ترجمة

، )مـشرفاً (ايف ميشو   : ، فى العولمة وتأثيرها الشديد على المنشأة    أيان دوشسن،    . ٤
ما المجتمع؟، المشروع القـومى للترجمـة،       : معارف، الجزء الثالث  جامعة كل ال  

  . ٢٠٠٥، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ٧١٧العدد 
، مخاوف وأخطار جديـدة   .. حروب القرن الحادى والعشرين     ابنياسيو رامونيه،    . ٥

  . ٢٠٠٦خليل كلفت، دار العالم الثالث، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، : ترجمة
: ، فـى  مستقبل الحضارة اإلسالمية فى ظل العولمة     يل حسين المنور،    السيد عق . د . ٦

مستقبل األمة اإلسالمية، أبحاث ووقائع المؤتمر العام الخامس عـشر للمجلـس            
  .٢٠٠٣األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، 

، عاصفة سبتمبر والـسالم العـالمى، مكتبـة         الحرب الكونية الثالثة  السيد يسين،    . ٧
  . ٢٠٠٣األسرة، 

، دار  اإلمبراطورية الكونية، الصراع ضد الهيمنـة األمريكيـة       ،  --------- . ٨
  . ٢٠٠٤نهضة مصر للطباعة والنشر، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 

، دار نهـضة مـصر      الحوار الحضارى فى عـصر العولمـة      ،  --------- . ٩
  . ٢٠٠٥للطباعة، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 

ل الفكرية لموقف الغرب مـن نبـى        األصو.. لماذا يكرهونه؟   باسم خفاجى،   . د . ١٠
 . ٢٠٠٦، كتاب مجلة البيان السعودية، اكتوبر اإلسالم
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ايـف  : ، فى دول وسيادات، سياسة الدولة فى مواجهة العولمة      برجيت سترن،    . ١١
ما المجتمـع؟، المـشروع     : ، جامعة كل المعارف، الجزء الثالث     )مشرفاً(ميشو  

  . ٢٠٠٥قافة، القاهرة، ، المجلس األعلى للث٧١٧القومى للترجمة، العدد 
ربيع وهبه،  : ، ترجمة وتقديم  ٢٠٠٤-١٧٦٨الحركات االجتماعية   تشارلز تلى،    . ١٢

   ٢٠٠٥، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ٩٥٧المشروع القومى للترجمة، العدد 
من الحداثة إلى العولمـة، رؤى ووجهـات        تيمونز روبيرتس، أيمى هايت،     . ج . ١٣

سـمر الشيـشكلى،   : ، ترجمة١، جالجتمـاعى نظر فى قضية التطور والتغيير ا 
، الكويت، نوفمبر   ٣٠٩محمود ماجد عمر، سلسلة عالم المعرفة، العدد        : مراجعة
٢٠٠٤ .  

صـفاء فتحـى،    :  ترجمـة   سبتمبر؟، ١١ما الذى حدث فى حدث      جاك دريدا،    . ١٤
، المجلـس   ٥٣١بشير السباعى، المشروع القومى للترجمـة، العـدد         : مراجعة

  . ٢٠٠٣هرة، األعلى للثقافة، القا
، دار المعـارف، القـاهرة،      ٦٣٦، سلسلة اقرأ، العـدد      العولمةجالل أمين،   . د . ١٥

١٩٩٨ .  
 ١١عصر التشهير بالعرب والمسلمين، نحن والعالم بعـد         ،  ----------- . ١٦

  . ٢٠٠٤، دار الشروق، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، ٢٠٠١سبتمبر 
 ترجمـة محمـد   ، المجلـد الثـانى،  موسوعة علم االجتماعجوردون مارشال،    . ١٧

،المجلـس األعلـى    ٢٥١الجوهرى وآخرين، المشروع القومى للترجمة، العدد       
  . ٢٠٠٠للثقافة،القاهرة،
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، المجلس األعلى للثقافة، القـاهرة،      ١٢٤بلبع، المشروع القومى للترجمة، العدد      

٢٠٠٠ .  
الحادى عشر من سبتمبر وتداعياته التربوية والثقافيـة فـى          مار،  حامد ع . د . ١٩

  . ٢٠٠٤، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الوطن العربى
العولمـة وحـوار    : ، فـى  الثقافة وتحديات العولمة  حسن بن فهد الهويمل،     . د . ٢٠

الحضارات، صياغة عالم جديد، أعمال المـؤتمر الـدولى األول للحـضارات            
  . ٢٠٠٣ دراسة الحضارات المعاصرة، جامعة عين شمس، المعاصرة، مركز
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، ٢٠٩، سلسلة دعوة الحق، العـدد       اإلسالم وتهمة اإلرهاب  حسن عزوزى،   . د . ٢١
  . ٢٠٠٥رابطة العالم اإلسالمى، اكتوبر 

: ، فـى  رسم خارطة للوضع العالمى، العولمة كفكرة محورية      رولند روبرتسن،    . ٢٢
: لقومية والعولمة والحداثة، ترجمـة    ، ثقافة العولمة، ا   )محرراً(مايك فيذرستون   

، المجلـس األعلـى   ١٣٢عبد الوهاب علوب، المشروع القومى للترجمة، العدد      
  . ٢٠٠٥للثقافة، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 

، دار نهضة   لماذا يخاف الغرب من اإلسالم    .. االسالموفوبيا  سعيد الالوندى،   . د . ٢٣
 . ٢٠٠٦، مصر للطباعة والنشر، طبعة خاصة بمكتبة األسرة

، سلسلة دعوة   اإلسالم والعولمة الرأسمالية  عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب،      . د . ٢٤
  . ٢٠٠٣، رابطة العالم اإلسالمى، اكتوبر ٢٠٣الحق، العدد 

، منشورات اتحاد الكتاب    قضية اإلرهاب بين الحق والباطل    ، عبد الرحمن عمار   . ٢٥
  )نسخة إلكترونية. (٢٠٠٣العرب، دمشق، 

تحوالت اإلسـالم الـسياسى فـى       .. شيوخ بال خناجر    مد،  عبد العاطى مح  . د . ٢٦
  . ٢٠٠٤، دار مصر المحروسة، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، مصر

مستقبل الحضارة اإلسـالمية فـى ظـل        عبد العزيز بن عثمان التويجرى،      . د . ٢٧
مستقبل األمة اإلسالمية، أبحاث ووقائع المؤتمر العـام الخـامس          : ، فى العولمة

  .٢٠٠٣للشئون اإلسالمية، القاهرة، عشر للمجلس األعلى 
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تدمير النظام العالمى، اإلمبريالية األمريكية فى الشرق األوسط        فرانسيس بويل،    . ٣١

محمـد نـور    : سمير كريم، مراجعـة وتقـديم     : ، ترجمة  سبتمبر ١١قبل وبعد   
، المجلـس األعلـى للثقافـة،       ٧٤٨مى للترجمة، العدد    فرحات، المشروع القو  

  . ٢٠٠٥القاهرة، 
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